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ΜΌΟΟΟΧΟΥΤΠΙΗ. 
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ΝΟΤΑΒΌΜΊΊΙΝΟΌΙΕΣ. 

1, --- οοᾶ. Τιασγοηῦ. 82, 2 οπμαγίδοθιβ 5860. ΧΙΥ. 
ἰ ---- τηϑπτι8 ΘΟΥΤΘΟΪΤΙΟΘΒ. 

ῬΡ --- οοᾶοχ Ῥδιαθηαβ, πππο Ν᾽ αὐϊοδητι5 2817 τηθιη ὈΥηϑοθιβ 5860. ΧΙΥ. 
} τς τάδ ΘΟΥΤΘΟΪΤΊΟΘΒ. 

Οοαϊοθ5 οοπὐα εὖ Π. ῬεΙηΖ. Οἷν. οὔϊδπι οοἸ]ὐϊομο5 ΟΥ̓] δυλονσιῦι Απδὶ. 
Ἐν. ἡ. 29---86, ΟἾγ. ΖΙΘρΡΊΘΥΙ 1πῃ 6. ἰθυῦ. Τρῃ. Τῶαν. ἃ. 1898 Ρ. 62---Τ4, 
ἩΙΘΤΟΏ ΤΩΙ Υ 161} ἴῃ Εν. αἹ ΕἾ]Ο]. ΧΧΙΠ (1895) ν». 814---τῖ. 

Οοάοχ }Ρ ἀδβουιρῦαπβ δϑὺ ὁχ οοᾶ. 1, (οἷν. δὰ ν. 1604, 171, 2608, 608, δδ6, 
669. 974, 1018, 1028, 1222) οὐ να]οὺ 1ᾶᾷ ἀπῦχῃ ἴθγθ, αὖ βουιρύσγϑθ Ὀυ πη 6 
τηϑη8 ΘΟΘΊΟΙΒ 1.) βίαια ροβϑιηῦ. []ὈΌγΥῖτθ. ΟΟΟἼΟΙ5 Ρ ἴῃ ἀθβο θη 
5606 ᾿πύργαβ οὖ 5} ) αἴ δ5 ΟἸΩΙ510, τὐϑοιβθιη. απ ἀἸοιθαν ἀθοθρύαπβ ΘΟΙΏΡ] 18 
Ῥϑοοανῦ, Ῥϑυτηα] δ, ΘΟΙηΡΘηα1ἃ, τη8]16 τϑα αἹα τύ. 

ΝΟ τηθιηουϑηὙ τηϊητιύϊδ6 αὖ νΔΥῚ ϑοοθηΐιβ, Ἅ ΒΌΌΒΟΙ. ΟἸΙΒΒΊΠΠΊ, 
σώξειν, χρήζειν, ϑνήσκειν, πρώρα 51π0 οὐδ, οὖ 51 46 εἰς (εἴσω) ν6] ἐς (ἔσω) 
Π1}1] ποίαν, σνϑ]τη ραΐθθ ΘΟΘΊΟΘΒ. ΟἸΠΠΙθτι5. ααϊθὰβ ῬΘΥῚ τηθύσγτη [1οοῦ 
Ἰοοῖ5. εἰς (εἴσω) Ῥγὸ ἐς (ἔσω) θχβίθουθ. 

Υ 
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ἸΙΦΙΓΌΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ 
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δ΄ ἢ 
“ 



᾿γπόϑεσις ᾿Ιφιγενείας τῆς ἐν Ταύροις. 

Ὀρέστης κατὰ χρησμὸν ἐλϑὼν εἰς Ταύρους τῆς Σκχυϑίας μετὰ 

Πυλάδου παρακινηϑεὶς τὸ παρ᾽ αὐτοῖς τιμώμενον τῆς ᾿Δρτέμιδος 

ξόανον ὑφελέσϑαι προῃρεῖτο. προελθὼν δ᾽ ἀπὸ τῆς νεὼς καὶ φα- 

γείς, ὑπὸ τῶν ἐντοπίων ἅμα τῷ φίλῳ συλληφϑεὶς ἀνήχϑη κατὰ 

τὸν παρ᾽ αὐτοῖς ἐθισμόν, ὕπως τοῦ τῆς ᾿Δρτέμιδος ἱεροῦ σφάγιον 

γένωνται. τοὺς γὰρ καταπλεύσαντας ξένους ἀπέσφαττον ..... 

ἢ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος. ὑπόκειται ἐν Ταύροις τῆς Σκυϑίας" 

ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ “Ελληνίδων γυναικῶν, ϑεραπαινίδων τῆς 

᾿Ιφιγενείας. προλογίξει δὲ ᾿Ιφιγένεια. 

11π. 1 ἐλθὼν Θγαβαϊη 1 57 23. παρακινηϑεὶς ᾿, παραγεν Ἐκ 1, 
((ονῦ. βαθγαὺ παραγενηϑεὶς), παραγενόμενος ἰ. παρακινηϑεὶς ΒΙο ἀ6] ΘΠ] 
οὐ 11η. 4 ρ1Ὸ φανείς (μανείς ὙΝ ΠΦ πον 102) ροποπά πη νἹἀθύμι 4 ἐντο- 
πίων Ῥ, ἐκκακεκε 1), ἐγχωρίων ᾽. 0 Ροβὶ ἀπέσφαττον ϑραύϊαιη ὅ ν6] 
6 ουϑυατη γϑοιαχα 1η 7,, ἀϊχτηϊαϊω Ἰηθῶ νϑοὰὰ ἴῃ Ρ: ,ροβϑὺ ἀπέσφατ- 
τον του νἱἀθηΐαι Θχοὶ 1556 ΜαυκΙαπα. 

1" 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα᾽ 

Ἰφιγένεια. 

Ὀρέστης. 

Πυλάδης. 

χορός. 

βουκόλος. 

Θόας. 

ἄγγελος. 

᾿4ϑηνᾶ. 

Ργοὸ ἄγγελος ἴονγῦ. ρυϑϑϑύαῦ θεράπων. Οἷν. δα ν. 1284, Ῥοβϑὺ ἀϑηνᾶ 
οἀαυηὺ ἀπόλλων 1," 



ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

Πέλοψ ὁ Ταντάλειος ἐς Πῖσαν μολὼν 
ϑοαῖσιν ἵπποις Οἰνομάου γαμεῖ κόρην, 

ἐξ ἧς ᾿Δτρεὺς ἔβλαστεν" ᾿Ατρέως δ᾽ ἄπο 
Μενέλαος ᾿Δγαμέμνων τε᾿ τοῦ δ᾽ ἔφυν ἐγώ, 

τῆς Τυνδαρείας ϑυγατρὸς ᾿Ιφιγένεια παῖς, ὅ 

ἣν ἀμφὶ δίναις ὃς ϑάμ᾽ Εὔριπος πυκναῖς 
αὔραις ἑλίσσων κυανέαν ἅλα στρέφει, 

ἔσφαξεν ᾿Ελένης εἵνεχ᾽. ὡς δοκεῖ, πατὴρ 

᾿Δρτέμιδι κλειναῖς ἐν πτυχαῖσιν Αὐλίδος. 

ἐνταῦϑα γὰρ δὴ χιλίων ναῶν στόλον 10 

᾿Ελληνικὸν συνήγαγ᾽ ᾿4γαμέμνων ἄναξ, 

τὸν καλλίνικον στέφανον Ἰλίου ϑέλων 

λαβεῖν ᾿4χαιοῖς τούς ὃ’ ὑβοισϑέντας γάμους 

“Ἑλένης μετελϑεῖν, Μενέλεῳ χάριν φέρων. 

δεινῆς τ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τ᾽ οὐ τυγχάνων, 1ὅ 

ἐς ἔμπυρ᾽ ἦλϑε. καὶ λέγει Κάλχας τάδε" 
ὦ τῆσδ᾽ ἀνάσσων ᾿Ελλάδος στρατηγίας, 
᾿Ζγάμεμνον, οὐ μὴ ναῦς ἀφορμίσῃς χϑονός, 

πρὶν ἂν κόρην σὴν ᾿Ιφιγένειαν ζρτεμις 
λάβῃ σφαγεῖσαν᾽ ὅ τι γὰρ ἐνιαυτὸς τέκοι 20 

κάλλιστον, ηὔξω φωσφόρῳ ϑύσειν ϑεᾷ. 

εὐριπίδου ἰφιγένεια ἡ ἐν ταύροις ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἴα ΠΡ 1 Πῖσαν] οοᾶ. 
θη. Αγιϑίορῃ. ἴδῃ. 1282, πίσσαν ΤΡ 8 δ᾽ ἄπο] Βεαάπδιῃ, δὲ παῖς 
ΠΡ «4 ἁἀγαμέμνον ἢ, ο ἴῃ ὦ τπὰὖ. ᾿ ὅ ϑυγατρὸς] παιδὸς ΕἸΤΗΒΙΘΥ 

8 ἔσφαξεν] οἅ. Βευθδομίδην, ἔσφαξ᾽ 1, Ὁ | οὔνεχ᾽ ΤΡ 9 χλει- 
ναῖς] κοίλαις ΕΠ]ΤΗΒΙΘΥ ο]. Τρῃ. Α. 1000 10 νεῶν Νῶιοῖς 11 ἑλληνικὰ 
1, 6. ἑλληνικὸν 1,4 ἑλληνικὴν Ρ' ἑλληνικῶν ρ 18 ᾿χαιοῖς] Τιοηὐϊηρσ, 
ἀχαιοὺς 1,Ὁ. Οὗ. ΗΙΚ. 810 14 ἑλένη 1, ἘῈ, ἑλένης ᾿ 1ὅ δεινῆς 
(ῆς ἴπ τ88.) 1. Βονῦ. δαρὸν δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τυχὼν κακῶν 
117 στρατηγίας] ἴοτῦ. ναυκληρίας 18 ἀφορμίσῃς] ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, ἀφορμίσῃ 
(ἀφορμίση) 1. 20 λάβῃ] ϑομερίον, λάβοι 7. 21 εὔξω ΤΡ 



ῃ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥῪ 

παῖδ᾽ οὖν ἐν οἴκοις σὴ Κλυταιμήστρα δάμαρ 
τίκτει" τὸ καλλιστεῖον εἰς ἔμ᾽ ἀναφέρων" 
ἣν χρή σε ϑῦσαι. καί μ᾽ Ὀδυσσέως τέχναι 

μητρὸς παρείλοντ᾽ ἐπὶ γάμοις ᾿4χιλλέως. δῦ 
ἐλθοῦσα δ᾽ “ὐλίδ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ὑπὲρ πυρᾶς 
μεταρσία ληφϑεῖσ᾽ ἐκαινόμην ξίφει" 

ἀλλ᾽ ἐξέκλεψεν ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου 

"άρτεμις ᾿4χαιοῖς, διὰ δὲ λαμπρὸν αἰϑέρα 
πέμψασά μ’ ἐς τήνδ᾽ ᾧκισεν Ταύρων χϑόνα, 80 
οὗ γῆς ἀνάσσει βαρβάροισι βάρβαρος 
Θόας, ὃς ὠκὺν πόδα τιϑεὶς ἴσον πτεροῖς 

ἐς τοὔνομ᾽ ἦλϑε τόδε ποδωκείας χάριν. 
ναοῖσυ δ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἱερέαν τίϑησί με, 
ὅϑεν νόμοισι τοῖσιν ἥδεται ϑεὰ 8ὅ 

"άρτεμις ἑορτῆς, τοὔνομ᾽ ἧς καλὸν μόνον, 
τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, τὴν ϑεὸν φοβουμένη. 

ϑύω γὰρ ὄντος τοῦ νόμου καὶ πρὶν πόλει, ᾿ 

ὃς ἂν κατέλϑῃ τήνδε γῆν Ἕλλην ἀνήρ. 

[κατάρχομαν μέν, σφάγια δ᾽ ἄλλοισιν μέλει 40 

ἄρρητ᾽ ἔσῳϑεν τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ϑεᾶς!. 
ἃ καινὰ δ᾽ ἥκει νὺξ φέρουσα φάσματα, 

λέξω πρὸς αἰϑέρ᾽, εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄκος. 
ἔδοξ᾽ ἐν ὕπνῳ τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα γῆς 

οἰκεῖν ἐν άργει, παρϑένοισι δ᾽ ἐν μέσαις 4 

εὕδειν, χϑονὸς δὲ νῶτα σεισϑῆναι σάλῳ, 
φεύγειν δὲ κἄξω στᾶσα ϑριγκὸν εἰσιδεῖν 
δόμων πίτνοντα, πᾶν δ᾽ ἐρείψιμον στέγος 
βεβλημένον πρὸς οὖδας ἐξ ἄκρων σταϑμῶν. 

22 χλυταιμνήστρα ΤΡ 28 ἀμφέρων Νϑποῖ 24 τέχναι] 1,6 η- 
ἰϊηρ, τέχναις 7} 21 μεταρσίαν Ῥ, ν ἴῃ 6 ΟΟΥΤΘΘΙΘ γο] 1556 νἹἀθῦυυ 
» 28 ἐξέκλεψέ μ᾽ ῬΘΙΒΙτ6 80 ὥκισε 1,}, ὥκισεν 1} 84 ἱέρειαν 
1}, 5864 ἐν τοῖσδ᾽ ἱέρει ἴτι τ85. 501. , ἱερίαν 1. Οὗ. ΜοΙδύθυμδηβ αν. 
ἃ. αὐῦ. Ἰηβοῆγ. Ρ.19 88 5α. ἀρΙοὺ ΚΙ] θη το (8ὅ Ἰθτη ΜΟηΪς, 86 ΚΟΘΟΒΙΥῚ) 
οὐ 838--41 ΤΠβθηθι (88 ἴδ Κορ] γ) 88 τοῖσιδ᾽ Ῥ, τοῖσικ 1 ((. 6. τοῖ- 
σιδ᾽), τοῖσιν 88 ϑύω 1,, ὃυ , ϑείου Ρ (υ ἴῃ ει τατῦ. οὖ οὐ ΒΈΡΘΙΒΟΙ.) 

40 5αᾳ. ἀο]ονιῦ ϑύθάοίο! αὐ 44 ἔδοξ᾽ ἐν Ῥ ( ἴον. δᾶ. ρ}), ἔδοξεν 
1, γῆς ἴῃ τῶ. 80γ. .Ρ νβὶ] } 4 παρϑενῶσι .. μέσοις ΜαγκΙαηά 

ΑἹ [οτί. φυγεῖν | ϑριγγὸν 1, ϑριγκὸν ῖ 48 πτνόντα Ῥ 49 βεβλημέν 
(1. 6. βεβλημένος) Ῥ, ν ροβϑὺ ο 88ἅ. } 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΔ Ἡ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ { 

μόνος δ᾽ ἐλείφϑη στῦλος, ὡς ἔδοξέ μοι, 60 
δόμων πατρῴων, ἐκ δ᾽ ἐπικράνων κόμας 

ξανϑὰς καϑεῖναι, φϑέγμα δ᾽ ἀνθρώπου λαβεῖν, 

κἀγὼ τέχνην τήνδ᾽ ἣν ἔχω ἕξενοχτόνον 
τιμῶσ᾽ ὑδραίνειν αὐτὸν ὡς ϑανούμενον, 

κλαίουσα. τοὔναρ δ᾽ ὧδε συμβάλλω τόδε" δὅ 

τέϑνηκ᾽ Ὀρέστης, οὗ κατηρξάμην ἐγώ. 
στῦλοι γὰρ οἴκων παῖδές εἰσιν ἄρσενες" 

ϑνήσκουσι δ᾽ οὃς ἂν χέρνιβες βάλωσ᾽ ἐμαί. 
οὐδ᾽ αὖ συνάψαι τοὔναρ ἐς φίλους ἔχω" 

Στροφίῳ γὰρ οὐκ ἦν παῖς. ὅτ᾽ ὠλλύμην ἐγώ. 60 
νῦν οὖν ἀδελφῷ βούλομαι δοῦναι χοὰς 
παροῦσ᾽ ἀπόντι ταῦτα γὰρ δυναίμεϑ' ἄν" 
σὺν προσπόλοισιν, ὃς ἔδωχ᾽ ἡμῖν ἄναξ 

Ἑλληνίδας γυναῖκας. ἀλλ᾽ ἐξ αἰτίας 

οὔπω τινὸς πάρεισιν, εἶμ᾽ ἔσω δόμων θὅ 
ἐν οἷσι ναίω τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ϑεᾶς. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ὅρα, φυλάσσου μή τις ἐν στίβῳ βροτῶν. 

ΠΥΎΛΑΔΗΣ. 

ὁρῶ, σκοποῦμαι δ᾽ ὄμμα πανταχῇ στρέφων. 
ΟΡ, Πυλάδη, δοκεῖ σοι μέλαϑρα ταῦτ᾽ εἶναι ϑεᾶς: 

[ἔνϑ᾽ ᾿4ργόϑεν ναῦν ποντίαν ἐστείλαμεν ;] 70 

ΠΥ͂. ἔμοιγ᾽, Ὀρέστα᾽ σοὶ δὲ συνδοκεῖν χρεών. 
ΟΡ, καὶ βωμός, Ἕλλην οὗ καταστάξεν φόνος; 
ΠΥ͂. ἐξ αἱμάτων γοῦν ξάνϑ᾽ ἔχει ϑριγκώματα. 
ΟΡ, ϑοιγκοῖς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς σκῦλ᾽ ὁρᾷς ἠρτημένα; 

50 ἐλείφϑη] Μιούονυιβ ἴῃ ΘΧθιη}]. θα. ΑἸα. Μομϑοθηβὶ, ἐλήφϑη ΤΡῚ 
στύλος ΠΡ 1 δώμων 7 δ2 καϑεῖναι] Βτοάθδι, καϑεῖμαι ΤΡ 
ὅ4 ὑδραίνειν] Μυβρτανο, ὕδραινον 1,}, ὕδραιον.. δ στύλοι ΤΡῚ 
παῖδές εἶσιν ΑγἰθιηᾶοΥ. ΠΠ10, ϑίον. ἢ. 17, 8, Μϑηδπᾶ. τπομ. 718, εἰσὶ 
παῖδες ΠὃἙὉῈ ὄὅὄδ οὺς.. βάλωσ᾽ ἐμαί] ϑοαίίρον, ὡς .. βάλωσί μὲ ΠΡ 
ὅ9 5αᾳ. ἀο]οὺ Μομκ. Οἷγ. 920 δὅ9 τοὖναρ 1}, τοὔναρ 1»Ρ 60 ὠλίεεκ 
τητιῦ. ἴῃ ὠλλύμην 02. παροῦσ᾽ ἀπόντι] δηΐου, παροῦσα παντὶ 1, Ὁ 

6ὅ εἶμ᾽ 7 Ηδητηδηη, εἴς μ᾽ 1, Ὁ, ἐς ἔμ᾽ 1, εἰς ἔμ᾽ » 660 ϑεᾶς] πέλας 
Βεοιρκ 67 φύλασσε (γ6] φυλάσσων) ἘΠ]ΤΊΒ]ΘΥ 08 πανταχῇ] Μομκ, 
πανταχοῦ Π0Ὃ 10 ἀο]ονὺ Βεαπϑιη 18---ὃ ΠΠΠΘΟΪΔ6 ῬΙῸ ποῦϊδ ρ61- 
ΒΟΠΘΙΙΩ ῬΥΘΘΗ͂ΧΒΘ ἴῃ 2) 78 ϑριγκώματα Παπηκθη, τριχώματα ΠΤ 
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ΠΥ. τῶν κατϑανόντων γ᾽ ἀκροϑίνια ξένων. τῦ 
ἀλλ᾽ ἐγκυκλοῦντ᾽ ὀφθαλμὸν εὖ σκοπεῖν χρεών. 

ΟΡ. ὦ Φοῖβε, ποῖ μ᾽ αὖ τήνδ᾽ ἐς ἄρκυν ἤγαγες 
χρήσας, ἐπειδὴ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτισάμην, 
μητέρα κατακχτάς, διαδοχαῖς δ᾽ ᾿Ερινύων 

ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες ἔξεδροι χϑονὸς 80 

δρόμους τὲ πολλοὺς ἐξέπλησα καμπίμους. 

ἐλθὼν δέ σ᾽ ἠρώτησα πῶς τροχηλάτου 
μανίας ἂν ἔλθοιμ᾽ ἐς τέλος πόνων τ᾽ ἐμῶν, 

[οὺς ἐξεμόχϑουν περιπολῶν καϑ'᾽ ᾿Ελλάδα.] 
σὺ δ᾽ εἶπας ἐλϑεῖν Ταυρικῆς μ᾽’ ὅρους χϑονός, 8ὅ 

ἔνϑ᾽ ᾿“ρτεμίς σοι σύγγονος βωμοὺς ἔχει, 

λαβεῖν τ᾽ ἄγαλμα ϑεᾶς. ὅ φασιν οὗνϑάδε 

ἐς τούσδε ναοὺς οὐρανοῦ πεσεῖν ἄπο᾽ 

λαβόντα δ᾽ ἢ τέχναισιν ἢ τύχῃ τινί, 
κίνδυνον ἐκχπλήσαντ᾽, ᾿“ϑηναίων χϑονὶ 90 
δοῦναι" τὸ δ᾽ ἐνθένδ᾽ οὐδὲν ἐρρήϑη πέρα" 
καὶ ταῦτα δράσαντ᾽ ἀμπνοὰς ἕξειν πόνων. 

ἥκω δὲ πεισϑεὶς δοῖς λόγοισιν ἐνθάδε 
ἄγνωτον ἐς γῆν, ἄξενον. σὲ δ᾽ ἱστορῶ, 

Πυλάδη" σὺ γάρ μοι τοῦδε συλλήπτωρ πόνου᾽ 9ὅ 

τί δρῶμεν; ἀμφίβληστρα γὰρ τοίχων δρᾷς 

ὑψηλά" πότερα κλιμάκων προσαμβάδεις 

ἐκβησόμεσϑα; πῶς .. οὖν μάϑοιμεν ἄν; 
ἢ χαλκότευχτα κλῇϑροα λύσαντες μοχλοῖς, 

Τ1ὅ γ᾽ ἀκροϑίνια)] Ἠδιτήδηη, τἀκροϑίνια ΠΡ 16 Οτδϑθ ἐσ θασπηῦ 
οὐ Οὐθϑῦϊβ πούϑιη ὑϑυθ] ῬΥΟΧΙΤηΟ Ῥυδοῆροαπὺ 1... οοὐγ. ΘΟ 71 ποῖ 
μ᾽ αὖ] ποίαν ΜΥέα. ΒδιθΥ 718 ἐπεὶ γὰρ ΜαυκΙαπᾶ. Ἠοσο τϑοθρίο 82 
ἐλθὼν σ᾽ ἐπηρώτησα τϑαυϊτιῦ Κιτομ ΠΟΙ [ἐτισάμην [,}, αἰτησάμην 
19 διαδοχαῖς) μεταδρομαῖς ΜΔΘΗΪγ (διαδρομαῖς Μομκ). ὕΟἷν. 941 | ἐριν- 
νύων 0 }Ρ 82. οἰστρηλάτου Πθυογαθη 84 οἱθοιῦ αὖ 6 ν. 1488 οοη- 
Βούυσιη ΜαυκΙδηα 86 σοι} ΚιτΟΒΠΟΙ͂, σὺ 1.,.Ρ, σὴ Ρ 87 οὐνϑάδε!] 
Ἠρυτηδηη (οἱ ᾽νϑαάδε ΜαΥκΙΦΠμα), ἐνθάδε ΠΡ 91 πέρα] Βηιοάθϑδα, πέ- 
ραν {,, πέρας Ῥ 92 ἀμπνοάς μ᾽ ΤιΘηὔ]ηρ' 94 ἄγνωτον] ΒΟΙΊΡΒΙ, 
ἄγνωστον 1, | ἄξενον) ΔΙάϊπδ, ἄξεινον Π}ἢὃΡ 91 χλιμάκων] ΚΆΥΒΘΥ, 
δωμάτων 17, Ὲ] προσαμβάσεις] ΒδτποΒ, πρὸς ἀμβάσεις 1 98 πῶς οὖν 
1}, ὧν Ἰπδουΐαιη θοᾶθμι ἔθ αὐτδιηθηΐο, 564 πο Θϑθπὶ πϑππι 1 7), 
ἂν διιρτῶ νϑύβαμι 84, ρ, ἔοτῦ. καὶ πόϑεν 99. βϑοϊπατϊῦ Πιπαουῖ, φροβὺ 
100 οοἸ]οοαῦ Ἠδυθαηρ, αποα 51 ἢ, καὶ... λύοντες Βουθθηάσιῃ | μοχλοῖς 
Τρ», μόχλοις 
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ὧν οὐδὲν ἴσμεν; ἣν δ᾽ ἀνοίγοντες πύλας 100 

ληφϑῶμεν ἐσβάσεις τὲ μηχανώμενοι, 

ϑανούμεϑ᾽. ἀλλὰ πρὶν ϑανεῖν, νεὼς ἔπι 
φεύγωμεν, ἧπερ δεῦρ᾽ ἐναυστολήσαμεν. 

ΠΥ͂. φεύγειν μὲν οὐκ ἀνεκτὸν οὐδ᾽ εἰώϑαμεν, 
τὸν τοῦ ϑεοῦ τε χρησμὸν οὐ κακιστέἕον᾽" 10ὅ 

ναοῦ δ᾽ ἀπαλλαχϑέντε κρύψωμεν δέμας 
κατ᾽ ἄντρ᾽ ἃ πόντος νοτίδι διακλύζει μέλας, 

νεὼς ἄπωϑεν, μή τις εἰσιδὼν σκάφος 

βασιλεῦσιν εἴπῃ κάτα ληφϑῶμεν βίᾳ. 

ὅταν δὲ νυχτὸς ὄμμα λυγαίας μόλῃ, 110 
τολμητέον τοι ἕξεστὸν ἐκ ναοῦ λαβεῖν 

ἄγαλμα πάσας προσφέροντε μηχανάς. 

ὅρα δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὅποι κενὸν 
δέμας καϑεῖναι" τοὺς πόνους γὰρ ἁγαϑοὶ 

τολμῶσι. δειλοὶ δ᾽ εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ. 11 
ΟΡ. οὔ τοι μαχρὸν μὲν ἤλθομεν κώπῃ πόρον, 

ἐκ τερμάτων δὲ νόστον ἀροῦμεν πάλιν. 

ἀλλ᾽ εὖ γὰρ εἶπας, πειστέον" χωρεῖν χρεὼν 
ὅποι χϑονὸς κρύψαντε λήσομεν δέμας. 

οὐ γὰρ τὸ τοῦδέ γ᾽ αἴτιον γενήσεται 120 

πεσεῖν ἄχρηστον ϑέσφατον᾽ τολμητέον᾽ 

μόχϑος γὰρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σκῆψιν φέρει. 

ΧΟΡΟΣ. 

εὐφαμεῖτ᾽. ὦ 
πόντου δισσὰς συγχωρούδσας 

πέτρας Εὐξείνου ναίοντες. 19 

ὦ παῖ τᾶς Λατοῦς. 

108 5Βαᾳ. ἴουνῦύ. φύγωμεν οὖ φυγεῖν 108 τὲ] Κιτομμοί, δὲ 1. 
106 ἀπαλλαχϑέντε [,, ἀπαλλαχϑέντες Ρ] δέμας 1,}, δόμους ΡΨ 4111 τοι 
ἘΠ τ {π1 6. ποι)..1,., τὸ 1 112 προσφέροντα Ρ 118 ὅρα 1.}Ὁ, ὥρα 
{1 δὲ γεῖσα ΒΙοπιῆο]α, δὲ γείσων οὐ ὕπου Τ]ΤΉΒ]ΘΥ 114 ἁγαϑοὶ]) Ρον- 
5805, ἀγαϑοὶ 1,1. οἱ ΒΌΡΘΟΥ ἁ 501. οὐ ἀ οἴγοῦϊο ἱποϊαβιῦ } 11ὅ οὐϑὲν 
1,Ρ, οὐδὲν ἰ 116 54. ροβὺ 106 ὑγϑμβρομιῦ ῬΥ]ΔΑῚ ὑπ] θαΐου. δπρου 
(Ργ]Δα] οοπὐϊππεθαὺ ἨδΥά]ο ἢ) 1117 ἀροῦμεν 1,0 ἄρωμεν » 118 χω- 
ρεῖν χρεὼν] ϑοδ!ρου, χώρει νεκρῶν 1." 119 ὅπου ΝΑ]ΟΚΚΘΗΒΟΙ 
120 τοῦδέ γ᾽] ὟΥΩΙ], τοῦ ϑεοῦ γ᾽ 7) 121 πεσεῖν ἄκραντον ΒΙοιηῆο]ἃ 

128 ΧΟ.] Τγυν, ΤρΡΕΙρΘηδ6 ποίῳ ρυϑθῆχω ἴῃ 7, [| εὐφαμεῖτε 
1. εὐφαμεῖτ᾽ 1 126 ἀξείνου ΜεΙκΚΙαπα 
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Ζίκτυνν᾽ οὐρεία, 

πρὸς σὰν αὐλάν, εὐστύλων 

ναῶν χρυδήρεις ϑριγκούς, 

πόδα παρϑένιον ὅσιον ὁσίας 180 
κλῃδούχου δούλα πέμπω, 

“Ελλάδος εὐίππου πύργους 

καὶ τείχη χόρτων τ᾽ εὐδένδρων 
ἐξαλλάξασ᾽ Εὐρώπαν, 18 
πατρῴων οἴκων ἕδρας. 

ἔμολον" τί νέον; τίνα φροντίδ᾽ ἔχεις: 
’, Ἁ Ἁ ,ὕ ΒΩ τί μὲ πρὸς ναοὺς ἄγαγες ἄγαγες. 

ὦ παῖ τοῦ τᾶς Τροίας πύργους 
ἐλθόντος κλεινᾷ σὺν κώπᾳ 140 
χιλιοναύτᾳ μυριοτεύχοις 

3 “Ὁ -« -« ες. 4τρειδᾶν τῶν κλεινῶν; 

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

ὦ δμωαί, δυσϑρηνήτοις 
ὡς ϑρήνοις ἔγχειμαι, τᾶς 

οὐκ εὐμούδου μολπᾶς βοὰν 14 

ἀλύροις ἐλέγοις, 
ὃ ἔ, ἐν κηδείοις οἴκτοις, 

ΒΛ , ᾽ 5 αὖ μοι συμβαίνουδ ται. 

σύγγονον ἁμὸν κατακλαιομένα 
ζωᾶς, οἵαν ἰδόμαν ὄψιν [ὀνείρων] 150 

νυχτός, τᾶς ἐξῆλϑ᾽ ὄρφνα. 
Ὁ} ») ΄ ὀλόμαν ὀλόμαν" 

οὐκ εἴσ᾽ οἶκοι πατρῷοι" 
οἴμοι μοι φροῦδος γέννα. 

1217 δίχκτυν᾽ [,, δείκχτυν Ῥ 129 ϑριγγούς γ᾽ 182 τᾶς εὐίππου 
1,, τῆς εὐίππου Ῥ, τῆς 461.» 188 καὶ τείχη] εὐτειχεῖς ἩΘΥ γάρ 
185 Του. ἐξαλλάξασα ϑεράπναν 1817 ΟὁΠοΙ1 πούΐδιη ργδοῆσαμὺ ΤΡ 
188 ἄγες ἄγες 1,.}, ἄγαγες ἄγαγες 1} 141 μυριοτευχεῖ ΒΆΥΠΘΒ 
142 τῶν διυΐθ ἀτρειδᾶν δἀάϊα1ῦ », σπέρμ᾽ Βαρρ!οῦ ϑΟΠποΘμΘ 148 ἰὼ 
ΘΙΟΤΘΥ 14 5. βοᾶν 1. Ῥδογύ. μέλπουσα βοᾶς ἀλύρους ἐλέγους 
141 ὃ ἔ] αἰαῖ Νάυποῖκ | οἴκτοις] ϑ'θι α]6υ, οἴκτοισιν ΠΡ 148 αἵ] οἷαι 
Βεάμαιπ 160 εἰδόμαν 1,}Ὁ, ἰδόμαν 1 ὀνείρων ἀο]ονιῦ Βοίπα 162 ὀλό- 
μαν ὀλόμαν)] Ηφαῦμ, ὠλόμαν ὠλόμαν 1. 154. οἴμοι μοι] ἨθΥΏΘΠΕ, 
οἴμοι 1... ἰώ μοι Νυοϊς 
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φεῦ φεῦ τῶν ΄Ζργει μόχϑων. 15 

ἰὼ ἰὼ δαίμων, ὃς τὸν 

μοῦνόν μὲ κασίγνητον συλᾷς 

“Διδᾳ πέμψας. ᾧ τάσδε χοὰς 
μέλλω κρατῆρά τε τὸν φϑιμένων 1600 

ὑδραίνειν γαίας ἐν νώτοις 

πηγάς τ᾽ οὐρείων ἐκ μόσχων 

Βάκχου τ᾽ οἰνηρὰς λοιβὰς 

ξουϑᾶν τὲ πόνημα μελισσᾶν, 160ῦ 

ἃ νεκροῖς ϑελκτήρια κεῖται. 

ἀλλ᾽ ἔνδος μοι πάγχρυσον 
τεῦχος καὶ λοιβὰν “ἌἯιδα. 

ὦ κατὰ γαίας ᾿4γαμεμνόνιον 170 
ϑάλος, ὡς φϑιμένῳ τάδε δοι πέμπω" 
δέξαι δ᾽. οὐ γὰρ πρὸς τύμβον σοι 
ξανϑὰν χαίταν, οὐ δάκρυ᾽ οἴσω. 
τηλόσε γὰρ δὴ σᾶς ἀπενάσϑην 1τῦ 

πατρίδος καὶ ἐμᾶς, ἔνϑα δοκήμασι 

κεῖμαι σφαχϑεῖσ᾽ ἁ τλάμων. 
ΧΟ. ἀντιψάλμους ὠδὰς ὕμνον τ᾽ 

᾿Δσιήταν σοι βάρβαρον ἀχὰν 180 
δέσποινά γ᾽ ἐξαυδάσω, 

τὰν ἐν ϑρήνοισιν μοῦσαν 

νέχυσι μελομέναν, τὰν ἐν μολπαῖς 
“Ἧιδας ὑμνεῖ δίχα παιάνων. 18ὅ 

1866 ἰὼ ἰὼ δαίμων] Ἠφδαΐῃ, ἰὼ δαῖμον Π'ῬὙ 167 μοῦνον] ΠΘΑΙΉ, 
μόνον ΠΡ 19 ἀΐδᾳ οὖ ὦ τάσδε 179 161 ἔογτύ. ὑδρανεῖν 104 οἰγη- 
ρὰς , οἰνηρὰς Ρ 1606 κεῖται] ϑ61 16 νυ, κεζοκκ ((ογαὺ κεῖται) 1,, τ᾽ 
ὙΘΥΒῸΪ 56. 884. 1, κεῖτ Ρ 169 ἀΐδα Τ)ὉἙὉ 110 ᾿“γαμεμνόνιον] 

,, Μαυκίδηά, ἀγαμεμνόνειον 7" 112 πρὸς τύμβον] Ηθαΐ, πάρος τύμβου 
ΤῊΡ 110 καὶ ἐμᾶς] Ῥοιδοιπ, κέἐμᾶς 1,.Ὁ δοκήμασι] Ῥογβοι, δοκίμα 
ὯΡ 111 σφαχϑεῖσ᾽ ἃ] ΜαεικΙαηά, σφαχϑεῖσα 1, (1ἴὰ βουγιρύατα αὖ ἴδ- 
0116 σφαγχϑεῖσα ἸΘΡῚ ροβ5ι.), σφαγχϑεῖσα Ρ 1719 ὕμνων τ᾽ ᾿“σιητᾶν 
Βούμθ ἀχὰν] Νῶποϊς, ἰαχὰν 17. 180 δέσποινά γ᾽ [1.,, δέσποινα τ᾽ 
Ῥ͵ δέσποιν᾽ ρ: δέσποιν᾽, ἀντεξαυδάσω δ 61] 188 ϑρήνοισιν] Μαικ- 
Ἰαπά, ϑρήνοισι 1.0 ϑρήνοις »Ὁὶ 184 νέκυσι 1,, νέκυσιν 10) μελομέναν] 
ΜαγκΙδμά, μέλεον 1, ] νουθῶ τὰν ἐν μολπαῖς ἀο]οῦ Ἠαγαηρ 18 ἀΐδας 
ΠΡ (δαΐθ ἀ ταϑασῶ ἀπδγαχῃ ᾿1ὐθγαγῦτα ἴῃ .) ] πεάνων , παιάνων » 
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οἴμοι, τῶν ᾿Ατρειδᾶν οἴκων 

ἔρρει φῶς σκήπτρων, οἴμοι, 

[πατρῴων οἴκων]. 

τίν᾽ ἐκ τῶν εὐόλβων ΄Ζργει 

βασιλέων ἀρχά, 190 
μόχϑος δ᾽ ἐκ μόχϑων ἄσσει, 
δινευούσαιο ἵπποισι 

πταναῖς᾽ ἀλλάξας δ᾽ ἐξ ἕδρας 

ἱερὸν ὄμμ᾽ αὐγὰς 

ἅλιος. ἄλλοις δ᾽ ἄλλα προσέβα 19ὅ 
χρυσέας ἀρνὸς μελάϑροις ὀδύνα, 

φόνος ἐπὶ φόνῳ, ἄχεά τ᾽ ἄχεσιν᾽ 
ἔνϑεν τῶν πρόσϑεν δμαϑέντων 

Τανταλιδᾶν ἐκβαίνει ποινά γ᾽ 200 
εἰς οἴκους, σπεύδει δ᾽ ἀσπούδαστ᾽ 
ἐπὶ σοὶ δαίμων. 

Ιῷ. ἐξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων 

δαίμων τᾶς ματρὸς ζώνας 

καὶ νυχτὸς κείνας" ἐξ ἀρχᾶς 90 

λόχιαι στερρὰν παιδείαν 

Μοῖραι ξυντείνουσιν ϑεαί, 

ἁ μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ ᾿Ελλάνων, 
ἃν πρωτόγονον ϑάλος ἐν ϑαλάμοις 

“ήδας ἁ τλάμων κούρα 210 

186 Τρῃρθηῖδθ πούϑιη ρυϑοῆσιυπὺ 7,.Ρ, ἀρ]ονῦ Ηθυτηδηη (186 56. 
ΘἤοΥο οοπύϊηθδνουαῦ Μυβρτανθ οὐ 199---202 ὁποῖὸ ἀθαογαῦ Βοίμθ) | οἶμι Δ, 
οἴμοι ᾿ 1817 φῶς] ἨἩθεΐη, φόως Π)}Ὀ 188 ἀρΙονιὺ Ηδτίαηρ' 
189 τίνος ἐκ Βαάμπδιη, ἡποα 51 τοῦθ 586 παρθϑαῦ, ᾿ἰϑοῦμῶ ροβϑὺ 190 5ἰὰ- 
ὑποπαᾶδ 51 191 ἀΐσσει 7Π'"ὃἙῈ (ἔ192 ἵπποισι 1,, ἵπποισιν ΙΡ 192- -4 
ἔον. δινευνούσαις ἵπποισιν ἐπεὶ (ν6] ἵπποις εὖτε) πταναῖς ἀλλάξας ἐξ ἕδρας 
ἱερὸν μετέβαλλ᾽ ὄμμ᾽ αὐγᾶς. Οἷν. ἘΠ. 121. ΟΥ. 1002 198 πταναῖς [1, 
πταναῖσιν ἰ, πτανοῖς ᾿ ] ἐξ ἕδρας] οχΧ Φ8000 81 Ββϑηὐθηὐα 61 16ν, ἐξέ- 
δρασ᾽ 10} 190 δηΐθ ἄλλοις ὑγθ5 ΠΠθῦ8 6. θύᾶβϑθθ ἴῃ 7) 100 μελά- 
ἅγροις} ἴον. γενέϑλοις 1097 τ᾽ οἵη. 1... δαᾶ. ΒΔΓΠΘΒ 199 [οτῦ. 
πρόσϑε 200 54. ἴογύ. ποινὰ σοῖς οἴκοις 208 ΤρΡΕΙρΡΘηϊ86. πούδιη ΟΠ]. 
1... φυδθῆχιῦ Βοίμῃθ. Οἷνυ. δὰ ν. 186 | ἐξ ἀρχᾶς] ΑἸαϊπδ, ἐξορχᾶς 1, 
τηύδνουῦ ἴῃ ἐξαρχᾶς 1, ὅπ ἰ, ἀΙΒΟΘΙΏΙ ποασιὺ, ἐξορχᾶς ΡΞ. Απίθ 204 
Ῥουβοηδ 6. πού οὐαβα να θύτι 1ῃ 7) 204 μος 11, 206 λόχιαι!] Ηο.- 
τηϑ πη, λοχείαν ΤΡ 201 ξυντείνουσιν)]Ἵ ἘΠ]ΤΆΒ]ΘΥ, συντείνουσι 1," 

9 
208 ροβὺ 2290 οοἸ]]οοαῦ ϑοαΠΠρογ 209 ἃν] τὰν ΕΠ]ΠΠΊ5]6Υ | ϑάλος Ρ, ϑαλλκ 1, 
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σφάγιον πατρῴᾳ λώβα 

καὶ ϑῦμ᾽ οὐκ εὐγάϑητον 
ἔτεκεν, ἔτρεφεν εὐκταίαν, 

ἱππείοις ἐν δίφροισι 

ψαμάϑων Αὐλίδος ἐπέβασαν 21 

νύμφαιον. οἴμοι, δύσνυμφον 

τῷ τᾶς Νηρέως κούρας. αἰαῖ. 

νῦν δ᾽ ἀξείνου πόντου ἕείνα 

δυσχόρτους οἴκους ναίω 

ἄγαμος ἄτεκνος, ἄπολις ἄφιλος, 290 

οὐ τὰν ΄άργει μέλπουσ᾽ Ἥραν 
οὐδ᾽ ἱστοῖς ἐν καλλιφϑόγγοις 

κερκίδι Παλλάδος ᾿4τϑίδος εἰκὼ 

καὶ Τιτάνων ποικίλλουσ᾽, ἀλλ᾽ 

αἱμόρραντον δυσφόρμιγγα ῬΈ 

ξείνων αἱμάσδσουσ᾽ ἄταν [βωμούς]. 
οἰκτράν τ᾽ αἰαξόντων αὐδὰν 
οἰχτρόν τ᾽ ἐκβαλλόντων δάκρυον. 
καὶ νῦν κείνων μέν μοι λάϑα, 

τὸν δ᾽ ἴ4ργει δμαϑέντα κλαίω 280 
σύγγονον, ὃν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον 

ἔτι βρέφος, ἔτι νέον, ἔτι ϑάλος 
ἐν χερσὶν ματρὸς πρὸς στέρνοις τ᾽ 
Ἄργει σκηπτοῦχον Ὀρέσταν. 8 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ ἀκτὰς ἐκλιπὼν ϑαλασσίους 
βουφορβὸς ἥκει δημανῶν τί δοι νέον. 

211 ἴον. πατρώῴῳρ 218 εὐχταῖον, τὰν οἸττη ΚοΟΘΟΏ]γ (εὐχταῖον ἰδτὴ 
, αναμῃρ' ο]. Ηθβυοι. εὐκταῖον τὸ κατ᾽ εὐχὴν ἀποδιδόμενον) 214 ἱππείοις] 
Μαυδηᾶ, ἱππείοισιν 1, Ρ 216 νύμφαν δολί!ίσου, νύμφευμ᾽ ὙΥ61] 
2117 τὰς ΠΡ] γοϑῦ κούρας αὐδύνιογη [1ὐογῶθ ογᾶβδθ ἴῃ ἢ, 219 συγ- 
χόρτους ἸΚοΘο ΠΥ 224. καὶ οἴη. 1,., δα. Τγτγν [ ποικίλλουσα ΤΡ 

226 αἱμόρραντον] Μομῖ, αἱμορράντων 7} 220 αἱμάσσουσ᾽ ἢ [οτί. 
ἁγνίξουσ᾽ 1 βωμούς ἀο]ονιῦ Μαίϊηϊδ8 297 5ᾳ. αὐδὰν οἴκτρόν τ᾽] Τγι- 
γι, οὐδ᾽ ἄνοικτρον τ᾽ 17, οὐδ᾽ ἄνοιχτρόν τ ΓΘ 280 δμαϑέντ᾽ ἀγ- 
κλαίω Υ 6] 282 [ογὺ. τότε βρέφος ἔτι νέον ] ὅτι ϑάλος ' 284 χερ- 
σὶν] Μαευκ]δηα, χερσὶ 1, Ῥ] στέρνοις] Ἡρδηιηδηη, στέρνοισί 1, Ὁ] τ᾽ ἀ6]6- 
Ῥαὺ οἹΐτη Ἡβθιυπηθη1 287 σημανῶν] ΑἸάϊπδ, σημαίνων Τ0ὃὈ 
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ΒΟΥΚΟΛΟΣ. 

᾿4γαμέμνονός τε καὶ Κλυταιμήστρας τέκνον, 
ἄκουξ καινῶν ἐξ ἐμοῦ κηρυγμάτων. 

ΙΦ. τί δ᾽ ἔστι τοῦ παρόντος ἐκπλῆσσον λόγου; 240 
ΒΟΥ͂. ἥκουσιν ἐς γῆν κυανέας Συμπληγάδας 

πλάτῃ φυγόντες δίπτυχοι νεανίαι, 

ϑεᾷ φίλον πρόσφαγμα καὶ ϑυτήριον 

᾿Τρτέμιδι. χέρνιβας δὲ καὶ κατάργματα 

οὐκ ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπῇ ποιουμένη. 24 

ΙΦ. ποδαποί; τίνος γῆς σχῆμ᾽ ἔχουσιν οἵ ξένοι; 

ΒΟΥ͂. “Ἑλληνος᾽ ἕν τοῦτ᾽ οἶδα κοὐ περαιτέρω. 
ΙΦ. οὐδ᾽ ὄνομ᾽ ἀκούσας οἶσϑα τῶν ξένων φράσαι; 
ΒΟΥ͂. Πυλάδης ἐκλήξεϑ᾽ ἅτερος πρὸς ϑατέρου. 
ΙΦ. τοῦ ξυξύγου δὲ τοῦ ξένου τί τοὔνομ᾽ ἦν; 900 
ΒΟΥ͂. οὐδεὶς τόδ᾽ οἶδεν" οὐ γὰρ εἰσηκούσαμεν. 
ΙΦ. ποῦ δ᾽ εἴδετ᾽ αὐτοὺς κἀντυχόντες εἴλετε; 

ΒΟΥ͂. ἄκραις ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἀξένου πόρου. 

ΙΦῷ. καὶ τίς ϑαλάσσης βουκόλοις κοινωνία; 

ΒΟΥ. βοῦς ἤλθομεν νίψοντες ἐναλίᾳ δρόσῳ. δῦ 

ΙΦ. ἐκεῖσε δὴ ᾽πάνελϑε, ποῦ νιν εἴλετε 

τρόπῳ ϑ᾽ ὁποίῳ᾽ τοῦτο γὰρ μαϑεῖν ϑέλω. 

χρόνιον γὰρ ἥκουσ᾽ οἵδ᾽, ἐπεὶ βωμὸς ϑεᾶς 

᾿Ελληνικαῖσιν ἐξεφοινίχϑη ῥοαῖς. 

ΒΟΥ͂. ἐπεὶ τὸν ἐσρέοντα διὰ Συμπληγάδων 2600 
βοῦς ὑλοφορβοὺς πόντον εἰδσεβάλλομεν. 

ἣν τις διαρρὼξ κυμάτων πολλῷ σάλῳ 

κοιλωπὸς ἀγμός, πορφυρευτικαὶ στέγαι. 

ἐνταῦϑα δισσοὺς εἶδέ τις νεανίας 

288 τε] δῖβίκο, παῖ ΠΡ] κλυταιμνήστρας ΠΡ 240 λόγου] γόου 
Τιϑη ]ηρ' 241 χυανέας Συμληγάδας)] Βροηΐογ, κυανέαν συμπληγάδα 
ΠΡ 246 σχῆμ᾽ 1 Μοηϊτ, ὄνομ᾽ ΤΡ 241 ΓἜλληνος] ΒΟΙΡ51, ἕλληνες 
ΠὉῬ 248. -ῦθ ]Ἰηθ6ο0]86 ργδθῆχϑθ τη 7) 202 ποῦ] Μυβρτδᾶνθ, πῶς 

1} κἀντυχόντες] ΠΙΒΙτο, καὶ τυχόντες 7}Ὁ"ἘὉ 268 ἄκραις Ρ]αὐ. Μον. 
Ῥ. 602 Α, ἀκταῖσιν ΤΠ} 254 κοινωνίαν 2ῦ0 ποῦ] Βεαάμδμ, πῶς 

ΤΡΊνιν 1, νυν Ῥ 207] τε ποίῳ Βυγρθβ ϑέλξι Ῥ 8 56. Ῥοϑὺ 
240 {Υϑηϑροηθηα!] νἀ θη γ Φῦ8 ἤκουσ᾽] οα. ΒτΆΡΔΟΙ., ἥκουσιν ΠῚ 
οἵδ᾽, ἐπεὶ] Ἐνίαταὺ, οὐδέ πω ΤΡ 2608 ἀγμὸς 1, (δ160 βουρύσιῃ αὖ ἔδ- 
ΟἿ] ἀρμὸς ἸΘΡῚ Ῥο5510), ἀρμὸς ἢ 
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βουφορβὸς ἡμῶν, κἀνεχώρησεν πάλιν ῷΘῦ 

ἄκροισι δακτύλοισι πορϑμεύων ἴχνος. 

ἔλεξε δ᾽" οὐχ ὁρᾶτε; δαίμονές τινες 
ϑάσσουσιν οἵδε. ϑεοσεβὴς δ᾽ ἡμῶν τις ὧν 

ἀνέσχε χεῖρα καὶ προσηύξατ᾽ εἰσιδών" 

ὦ ποντίας παῖ “ευκοϑέας, νεῶν φύλαξ, 210 
δέσποτα Παλαῖμον, ἵλεως ἡμῖν γενοῦ, 

εἴτ᾽ οὖν ἐπ’ ἀκταῖς ϑάσσετον Ζ]ιοσκόρω, 
ἢ Νηρέως ἀγάλμαϑ', ὃς τὸν εὐγενῆ 

ἔτικτε πεντήκοντα Νηρήδων χορόν. 

ἄλλος δέ τις μάταιος, ἀνομίᾳ ϑρασύς, οΤῦ 
ἐγέλασεν εὐχαῖς, ναυτίλους δ᾽ ἐφϑαρμένους 
ϑάσσειν φάραγγ᾽ ἔφασκε τοῦ νόμου φόβῳ, 
κλύοντας ὡς ϑύοιμεν ἐνθάδε ξένους. 

ἔδοξε δ᾽ ἡμῶν εὖ λέγειν τοῖς πλείοσι, 
ϑηρᾶν τε τῇ ϑεῷ σφάγια τἀπιχώρια. 280 

κἀν τῷδε πέτραν ἅτερος λιπὼν ξένοιν 

ἔστη κάρα τε διετίναξ᾽ ἄνω κάτω 
κἀνεστέναξεν ὠλένας τρέμων ἄκρας, 
μανίαις ἀλαίνων, καὶ βοᾷ κυναγὸς ὥς" 
Πυλάδη, δέδορκας τήνδε; τήνδε δ᾽ οὐχ δρᾶς οϑῦ 

“Διδου δράκαιναν, ὥς μὲ βούλεται κτανεῖν 

δειναῖς ἐχίδναις εἰς ἔμ᾽ ἐσεομιοβεμης 

ἣ δ᾽ ἐκ χιτώνων πῦρ πνέουσα καὶ φόνον 

πτεροῖς ἐρέσσει, μητέρ᾽ ἀγκάλαις ἐμὴν 

ἔχουσα, πέτρινον ὄχϑον, ὡς ἐπεμβάλῃ. 290 
οἴμοι, κτενεῖ μὲ᾿ ποῖ φύγω; παρῆν δ᾽ ὁρᾶν 

οὐ ταῦτα μορφῆς σχήματ᾽, ἀλλ᾽ ἠλλάσσετο 
φϑογγάς τὲ μόσχων καὶ κυνῶν ὑλάγματα 

20 κἀνεχώρησεν] ΒΙοιηῆθ]4, κἀπεχώρησεν ΤΡ 208 ὧν οἴῃ. ἴ,, 
84α. ὁ 2609 προσεύξατ᾽ ΠΤ} 271 Ὠππο νϑυϑιτη Θχοὶρηὺ 1η .1, ΤΟ] πὴ 
ἴῃ αοὸ Ιομῖβ ἴθ υ]8 6 νϑυββ ΒΟΙῚΡΌΙ ϑαηὺ 2412. ἕοντῦ. ἀκτῆς. ΟἿ». Ἦθο. 

28. 281 πέτροις Ρ΄Ὶ ξένοιν] Βτοάθαι, ξένην ΠΡ 288 κἀνεστέναξεν] 
Μοηϊς, κἀπεστέναξεν ΠΡ 284 χαὶ .. ὥς] ἴογῦ. κἀπιϑωύσσει ζφίλων 

280 ἅδου 1, 2817 ἐχίδνοις Ρ, ἐχίδναις ᾿ 288 Ιηὐθι χιτώνων 
οὖ πῦρ νθυβιιβ Ἰηὐθγοὶ 1556 ναοί 290 ὄχϑον) ἄχϑος τανοιιβ, ὄγκον 
Ηροἰταβοοίθ 291 χτείνει 1, Ὁ. χτενεῖ "Ρῷ 3292 ταῦτα] Μεγκ]δμπᾶ, ταυτὰ 
1 ῬῚ ταῦτ᾽ ἄμορφα Ἠρϊμηβορίῃ 
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χὰἃ φάσ᾽ Ἐρινῦς ἵέναι μυκήματα. 

ἡμεῖς δὲ συσταλέντες, ὡς ϑανούμενοι., οϑῦ 
σιγῇ καϑήμεϑ᾽ ὃ δὲ χερὶ σπάσας ξίφος. 
μόσχους ὀρούσας ἐς μέσας λέων ὅπως, 

παίδξι σιδήρῳ λαγόνας ἐς πλευρὰς ἱείς, 

δοχῶν Ἐρινῦς ϑεὰς ἀμύνεσϑαι τάδε, 

ὥσϑ᾽ αἱματηρὸν πέλανον ἐξανϑεῖν ἁλός. 800 
κἀν τῷδε πᾶς τις, ὡς δρᾷ βουφόρβια 

πίπτοντα καὶ πορϑούμεν᾽, ἐξωπλίζετο, 

κόχλους τε φυσῶν συλλέγων τ᾽ ἐγχωρίους" 
πρὸς εὐτραφεῖς γὰρ καὶ νεανίας ξένους 

φαύλους μάχεσϑαι βουκόλους ἡγούμεϑα. 80 

πολλοὶ δ᾽ ἐπληρώϑημεν ἐν παύρῳ χρόνῳ. 
πίπτει δὲ μανίας πίτυλον ὃ ξένος μεϑείς, 
στάξων ἀφρῷ γένειον" ὡς δ᾽ ἐσείδομεν 
προύργου πεσόντα. πᾶς ἀνὴρ ἔσχεν πόνον 

βάλλων ἀράσσων. ἅτερος δὲ τοῖν ξένοιν 810 
ἀφρόν τ᾽ ἀπέψη σώματός τ᾽ ἐτημέλει 

πέπλων τὲ προυκάλυπτεν εὐπήνους ὑφάς, 
καραδοκῶν μὲν τἀπιόντα τραύματα, 
φίλον δὲ ϑεραπείαισιν ἄνδρ᾽ εὐεργετῶν. ι 

ἔμφρων δ᾽ ἀνάξας ὁ ξένος πεσήματος 81 
ἔγνω κλύδωνα πολεμίων προσκείμενον 

καὶ τὴν παροῦσαν συμφορὰν αὐτοῖν πέλας, 

294 χὰ] Ἡοιπηβοθίμ, ἃς 7..] φᾶσ᾽ ἐριννῦς 1, Ὁ} μυκήματα] Ναποῖς, 

μιμήματα ΠΡ 20 δ οὐ μοδοῖ 1, (ϑαρθιβου. τι. 1), ἴονῦ. ϑάμβους 
πλέῳ 290 ὁ 1,γ}, ἡ Ί χερὲ σπάσας] Ῥίογβομ, περισπάσας ΤΡ 
298 ἕξις ᾿ 299 [οχὐὖ. ροϑὺ 800 οοἸ]οδαπᾶᾳαβ [ἐριννῦς ΠΡ 800 ὥσϑ'] 
Μδυδηα, ὡς 1, | πέλαγος 1, πέλανον ρ. Οἷτ. ΑἸο, 8561 | ἔογύ. ἁλί. 

802 ἐξοπλίξετο Ῥ, ἐξωπλίζετο ρ 808 δα κόχλους διάδοι. 5080]. τὸ 
κέρας λέγει, ὃ κρούοντες οἱ βουκόλοι καὶ οἱ λοιποὶ (]. αἰπόλοι) τοὺς ἐγ- 
χωρίους συλλέγουσιν, ὅταν τινὲς αὐτοῖς ἐπιπέσωσι πολέμιοι" τούτοις δὲ 
τὸ πέρας κόχλου ἣν ὄστρακον {||} συλλέγοντ᾽ , συλλέγων τ᾽ » 808 ἡγού- 
μξκάγα (ογᾶθο σὴ) 800 ἔογτῦ. ἐπηγέρϑημεν 1 παύρῳ] 5011081, μακρῷ 
1,9, μικρῷ 1 5811 ἀπέψη] ΕἸ]πΙΒΙογ, ἀπέψα 1. 5812 πέπλου [πιοῖδῃ. 
Ατηου. 417 εὐπήνους 1, Ὁ, εὐπήκτους Ρ}} εὐπήχτους ὑφάς γν8] εὐπήκτοις 
ὑφαῖς Τιχοϊδηϊ 101 81 ἀνάξας] ϑδομερίον, ἀναΐξας ΠΡ 8106 ἔγνω] 
ΘΟΔΠΠρον, ἔγνωκε ΠΡ 817 αὐτοῖν ἴῃ αὐτοῖς τασύατθ ν 1586. νἹ ἀθῦαυ 
ἱ, αὑτοῖν πρΊαμα. Μουβασα ἀ6]οὺ Βοῦπρ 
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ὥμωξέ 8᾽ ἡμεῖς δ᾽ οὐκ ἀνίεμεν πέτροις 
βάλλοντες, ἄλλος ἄλλοϑεν προσκείμενοι. 

οὗ δὴ τὸ δεινὸν παρακέλευμ᾽ ἠκούσαμεν" 820 

Πυλάδη, ϑανούμεϑ', ἀλλ᾽ ὅπως ϑανούμεϑα 
κάλλισϑ'᾽" ἕπου μοι, φάσγανον σπάσας χερί. 

ὡς δ᾽ εἴδομεν δίπαλτα πολεμίων ξίφη, 

φυγῇ λεπαίας ἐξεπίμπλαμεν νάπας. 

ἀλλ᾽, εἰ φύγοι τις, ἅτεροι προσκξδίμενοι 89 

ἔβαλλον αὐτούς" εἰ δὲ τούσδ᾽ ὠσαίατο, 
αὖϑις τὸ νῦν ὑπεῖκον ἤρασσον πέτροις. 
ἀλλ᾽ ἦν ἄπιστον" μυρίων γὰρ ἐκ χερῶν 
οὐδεὶς τὰ τῆς ϑεοῦ ϑύματ᾽ ηὐτύχει βαλών. 
μόλις δέ νυν τόλμῃ μὲν οὐ χειρούμεϑα, 880 

κύκλῳ δὲ περιβαλόντες ἐξεκλέψαμεν 
πέτροισι χειρῶν φάσγαν᾽, ἐς δὲ γῆν γόνυ 

καμάτῳ καϑεῖσαν. πρὸς δ᾽ ἄνακτα τῆσδε γῆς 
κομίζομέν νιν. ὃ δ᾽ ἐσιδὼν ὅσον τάχος 
ἐς χέρνιβάς τε καὶ σφαγεῖ᾽ ἔπεμπέ δοι. 88 

εὔχου δὲ τοιάδ᾽, ὦ νεᾶνί, σοι ξένων 
σφάγια παρεῖναι" κἂν ἀναλώσῃς ξένους 

τοιούσδε, τὸν σὺν ᾿Ελλὰς ἀποτίσει φόνον 
δίκας τίνουσα τῆς ἐν “ὐλίδι σφαγῆς. 

ΧΟ. ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας τὸν φανένϑ', ὅστις ποτὲ 840 
“Ἕλληνος ἐκ γῆς πόντον ἦλϑεν ἄξενον. 

Ιῷ. εἶεν. σὺ μὲν κόμιξε τοὺς ξένους μολών, 
τὰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμεῖς οἷα φροντιούμεϑα. 
ὦ καρδία τάλαινα, πρὶν μὲν ἐς ξένους 
γαληνὸς ἦσϑα καὶ φιλοικτίρμων ἀεί, 84ῦ 
ἐς ϑοὑμόφυλον ἀναμετρουμένη δάκρυ, 

818 ἀνίεκμεν (ΘΥΆ50 σ νοὶ 1) Ρ | πετρόϊς 1, (ΘΌρΘιβου. πὶ. 1), πέ- 
τρους Ρ 820 παρακέλευσμ᾽ ΤΡ 822 χάλλιστ᾽ ΤΡ 824 ἐουί. 
λεπαίους 821 οὗτις Γ, οὗτις ρ}, ἴῃπ 17) Ἰαϊθϊο, σϑυύϑαττα 827. 39. 81 δνῶ- 
παθγαηῦ, ΤΘβουρϑιὺ 1, νοῦν οὖτις ἃ ῬΥΐηδ, πὶ. βουϊρύστῃ ἔμ1586, αὖτις 1 

829 εὐτύχει 1, ] λαβών Ψ 5881 περιβαλόντες] Ποί5]το, περιβάλλοντες 
ΤΡ 888 καϑεῖσαν 12. 5864 ν ἰοτύ. ἐ δαατϊαϊῦ, καϑεῖσα ἢ, καϑεῖσαν γ} 

880 ἐς] Ὑδ)]οίζθμϑον, τὲ 1,.}, ἐπὶ Ἠδυίαηρ' [ σφαγεῖ᾽) Μαβροτανο, σφάγι᾽ 
1,0, σφαγὰς Ἡραΐϊ 886 ξένων] ϑαμὰ Ῥἰθαϊξηηιι6} 1. 887 ἀναλώσῃς] 
ΜοκΙου, ἀναλίσκῃς ΤΡ 889 τίνουσα] διδοῦσα ἸΚοΘΟΒ]Υ 840 τὸν 
μανένϑ'᾽ Ε΄. ΔΘ. 848 ἔοτύ. ἡμεῖς ἐσμεν οἱ φροντίξομεν 840 ϑοὺ- 
μόφυλον] Βατπθβ, τὸ ὁμόφυλον 1... δ οιθαβ [ουῦ. ροβὺ 847 ὑγϑηβθρομθπᾶτιβ 

ἘΠπιγὶ ρα 95, Τρῃϊσοηΐα Τϑατίοϑ. Ὁ 
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Ἕλληνας ἄνδρας ἡνίκ᾽ ἐς χέρας λάβοις. 
νῦν δ᾽ ἐξ ὀνείρων οἷσιν ἠγριώμεϑα, 
δοκοῦσ᾽ Ὀρέστην μηκέϑ’ ἥλιον βλέπειν, 
δύσνουν μὲ λήψεσθϑ', οἵτινές ποϑ᾽ ἥκετε. 860 
καὶ τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἀληϑές, ἠσϑόμην, φίλαι" 
οἱ δυστυχεῖς γὰρ τοῖσιν εὐτυχεστέροις 

αὐτοὶ κακῶς πράξαντες οὐ φρονοῦσιν εὖ. 
ἀλλ᾽ οὔτε πνεῦμα Ζ᾽΄ιόϑεν ἦλθε πώποτε, 

οὐ πορϑμίς, ἥτις διὰ πέτρας Συμπληγάδας 8δ 

᾿Ελένην ἐπήγαγ᾽ ἐνθάδ᾽, ἥ μ’ ἀπώλεσεν, 
Μενέλεών ϑ'. ἵν᾽ αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην, 

τὴν ἐνθάδ᾽ Αὐλιν ἀντιϑεῖσα τῆς ἐκεῖ, 

οὗ μ’ ὥστε μόσχον Ζίαναΐδαι χειρούμενοι 
ἔσφαζον, ἱερεὺς δ᾽ ἦν ὃ γεννήσας πατήρ. 860 
οἴμοι" κακῶν γὰρ τῶν τότ᾽ οὐκ ἀμνημονῶ, 
ὅσας γενείου χεῖρας ἐξηκόντισα 

γονάτων τὲ τοῦ τεκόντος ἐξαρτωμένη 

ἔλεξα τοιάδ᾽. ὦ πάτερ, νυμφεύομαι 
νυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ πρὸς σέϑεν" μήτηρ δ᾽ ἐμὲ 80 

σέϑεν κατακτείνοντος ᾿4ργεῖαί τε νῦν 
ὑμνοῦσιν ὑμεναίοισιν, αὐλεῖται δὲ πᾶν 

μξλαϑρον᾽ ἡμεῖς δ᾽ ὀλλύμεσϑα πρὸς σέϑεν. 
“Ἧιδης ᾿Δχιλλεὺς ἦν ἄρ᾽, οὐχ ὁ Πηλέως, 

ὅν μοι προτείνας πόσιν, ἐν ἁρμάτων μ᾽ ὄχοις 810 

ἐς αἱματηρὸν γάμον ἐπόρϑμευσας δόλῳ. 

ἐγὼ δὲ λεπτῶν ὄμμα διὰ καλυμμάτων 
ἔχουσ᾽. ἀδελφόν τ᾽ οὐκ ἀνειλόμην χεροῖν, 
ὃς νῦν ὄλωλεν, οὐ κασιγνήτῃ στόμα 

᾽ 

849 δοκοῦσ᾽ 1, δοκοῦσαν 1. ογθυτα ἀδ]οὺ Νϑυαοῖς. 3881---8 ἀο]οῦ 
π, ὅτ. ϑομηαὺύ (851 τϑτῃ ΜΟοη]. 8501 ἠσϑόμην] 1.. θιπάονῇ, ἠχϑόμην 
17} 808 καὐτοῖς (αὐτοῖς ΚιγοΠ 01) κακῶς πράξασιν ΠΘΙΒΘ 8656 ἐπή- 
γαγ᾽] Μ. Ηδυρί, ἀπήγαγ᾽ Π71|}ὃΡ 851 Μενέλεων] Βαγπθβ, μενέλαον 1..Ἐ] 
3. 1,.ὄ τ᾽) 4Ἅ8δ9 οὗ] Ρίογβοη, οἵ ΤΡ 861 τότ᾽ 7 ΑἸάϊπα, τοῦ τὸν 

808 τε] [οτὺ. δὲ 864 ἔλεξα] Ῥα]ου, λέγουσα ΤῸ0 806 ἐμὲ] 
Ποῖβκο, ἐμὴ 1. 806 νῦν] Ηραΐμ, νιν 808 ὀλλύμεϑα 1, ὁλ- 
λύμεσϑα 810 προτείνας] Βεααμδιη, προσεῖπας 1," μὰ." 
ϑαἀαται Ναῦοκ 818 τ᾽ οὐκ ἀνειλόμην] ΤΎγΝΕΙ (οὔτ᾽ ἀνειλόμην) οὖ 
Ἠρουτάδημ, τοῦτον εἱλόμην Π0)Ὀ 814 χκασιγνήτῃ 17, ὦ ΒΌΡΘΥ ῃ 801, 1) 
Υ6] ἰ, κασιγνήτη 
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συνῆψ᾽ ὑπ᾽ αἰδοῦς, ὡς ἰοῦσ᾽ ἐς Πηλέως 81 

ιέλαϑρα᾽ πολλὰ δ᾽ ἀπεϑέμην ἀσπάσματα 

ἐσαῦϑις, ὡς ἥξουσ᾽ ἐς 4ργος αὖ πάλιν. 
ὦ τλῆμον, εἰ τέϑνηκας, ἐξ οἵων καλῶν 

ἔρρεις, Ὀρέστα, καὶ πατρὸς ξηλωμάτων. 

τὰ τῆς ϑεοῦ δὲ μέμφομαι σοφίσματα, 880 

ἥτις βροτῶν μὲν ἥν τις ἅψηται φόνου, 

ἢ καὶ λοχείας ἢ νεκροῦ θίγῃ χεροῖν, 

βωμῶν ἀπείργει, μυσαρὸν ὡς ἡγουμένη, 

αὐτὴ δὲ ϑυσίαις ἥδεται βροτοχτόνοις. 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως ἔτεκεν ἂν ἡ Ζὸς δάμαρ 880 

“Δητὼ τοσαύτην ἀμαϑίαν. ἐγὼ μὲν οὖν 
τὰ Ταντάλου ϑεοῖσιν ἑστιάματα 

ἄπιστα κρίνω, παιδὸς ἡσϑῆναι βορᾷ, 

τοὺς δ᾽ ἐνθάδ᾽, αὐτοὺς ὄντας ἀνθϑρωποκχτόνους, 

ἐς τὴν ϑεὸν τὸ φαῦλον ἀναφέρειν δοκῶ" 890 

οὐδὲν γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι κακόν. 

κυάνεαι κυάνεαι σύνοδοι ϑαλάσσας, ΒίγΟΡἢ. 
δ 3 5: ς , 2 ΄ 
ὑν οἶστρος ὁ ποτώμενος 4ργόϑεν ᾽ 

ἄξενον ἐπ᾽ οἶδμα διεπέρασεν .. 89 
᾿“σιήτιδα γαῖαν 
Εὐρώπας διαμείψαςο. 

’ 2 ΡᾺ Ἁ Ἵ 2 τίνες ποτ΄ ἄρα τὸν εὔυδρον δονακόχλοα 

λιπόντες Εὐρώταν 400 

ἢ ῥεύματα σεμνὰ 4] ίέρκας 

ἔβασαν ἔβασαν ἄμικτον αἶαν, ἔνϑα κούρα 

δίᾳ τέγγει 

ἰοῦσα Πηλέως ἘΠ]ΡΙ5]6 Υ 8:1 εἰσαῦϑις}] Βομδοίδι, εἰσαῦτις ΤΡ 
καλῶν] ΒοΙΒΙτθ, κακῶν 1,.Ὁ. Απίθ 880 Ἰδουηδιη βὐαύαιϊῦ ΒΆΙΠ65 
4ἀοοὺ Βδάμδι [ ἴονύ. χερί 884 αὐτὴ] Αδιη. Ῥουύιβ, αὕτη 
88 ἔτεκεν ἂν] ἔτιμτεν ῬΟΥΙΒΟΙ 890 τὴν] ΜαυκΊθηα1 ΔΙΆΙ]ΟΙ5, 

τὸν ΠΡ τὺ Ἱ,, τὸν Ὁ 891 οὐδὲν] Ναδιιοῖς, οὐδένα 17" 894 ἵν᾽ 
Ἡρυηδηη, ἣν 10 1 πετόμενος 1, , ποτώμενος ἴ 896 ἄξενον] Μαι- 
Ἰφ πα, εὔξεινον 17." εὔξενον ἰἱ| διξπέρασεν 1,.Ρ, διεπέρασεν ποτε ἰ, διεπέ- 
ρασὲεν ᾿Ιοῦς Τυὐγαταύ, διεπέρασεν ᾿Ιώ ἹΚἸΤΟΠΠΟΙ͂, [οτὺ. διεπόρευσε τὰν βοῦν 

891 Τοτύ. διαμεῖψαιν 899 ἄρα 17}. ἄρα {| δονακόχλοα 1,, 8688 α ἔπ. 
γ6] 6801. γ6] 6Χχ αὐ υ6] ον οουτγ. ἰ, δονακόχλοα ᾿, δονακόχλοον Ἐ]τΏ5]6 Υ 
408 κούρᾳ δίᾳ τέγγει] ἘΠΠΙΒΊογ, κούρα διατέγγει ΤΡ 

ο 
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βωμοὺς καὶ περικίονας 40 
ναοὺς αἷμα βρότειον; 

ἢ ῥοϑίοις εἰλατίνας δικρότοισι κώπας δηθιϑίν. 

ἔκελσαν ἐπὶ πόντια κύματα 

νάιον ὄχημα λινοπόροις αὔραις, 410 

φιλόπλουτον ἅμιλλαν 

αὔξοντες μελάϑροισιν; 

φίλα γὰρ ἐλπὶς γένετ᾽ ἐπὶ πήμασι βροτῶν 
ἄπληστος ἀνθρώποις, 41 

ὄλβου βάρος οἱ φέρονται 

πλάνητες ἐπ᾽ οἶδμα πόλεις τε βαρβάρους περῶντες 
κεινᾷ δόξα. 

γνώμα δ᾽ οἷς μὲν ἄκαιρος ὄλ- 

βου, τοῖς δ᾽ ἐς μέσον ἥκει. 420 

πῶς πέτρας τὰς συνδρομάδας, Β.ΠΌΡΗ. 

πῶς Φινεΐδαος ἀύπνονυο 

ἀκτὰς ἐπέρασαν 

παρ᾽ ἅλιον αἰγιαλὸν ἐπ᾽ ᾿Αμφιτρίτας 42 
ῥοϑδὸ δραμόντες, 

ὅπου πεντήκοντα κορᾶν 

Νηρήδων χοροὶ 

μέλπουσυν ἐγκυκλίοις, 

πλησιστίοισι πνοαῖς 480 

συριζόντων κατὰ πρύμναν 

εὐναίων πηδαλίων 

40 5α. περικίονας ναοὺς] ΕΠ]ΤΉΒ]ΘΥ, περὶ κίονας ναοῦ {7}, ναῶν 1 
401 ἦ] Βεγπεβ, ἢ ΠῚ εἰλατίνας .. κώπας] Βοτῖρ51 (εἰλατίνας δικρότοιο κώ- 
πὰς ἴᾶτη 6156), ἐλατίνοις (εἰλατίνοις ἰ).. κώπαις 1. 409 ἔκελσαν] δίδαύ- 

τη 6 1160, ἔπλευσαν Π}Ρ 410 ἴοτῦ. λινοπόροις σὺν αὔραις 412 μελά- 
ἅγροισι 1... μελάϑροισιν ἰ 414 γένετ᾽ (ἐγένετ᾽ ΑἸα]η8) ἐπὶ πήμασι, 
(πήμασιν ) βροτῶν} ἴον. γέγονεν ἐπὶ ποϑήμασιν 417 τε οἵα. 1 Ῥ 
ἴῃ τ885. 86. ὦ 418 κεινᾷ δόξα] ΕἸτΏΒ]Θγ, κοιναὶ (8 ΒΌΡΘΙ οὐ 807. ἢ) 
δόξαι 17} 420 μέσον] μέτρον "". αὐ.  ΠΟΙΚΘΥ 421 πέτρας τὰς συν- 
δρομάδας] Μυβρτανο, τὰς συνδρομάδας πέτρας 7'ὃῬ 422 φινηίδας 11,.}Ῥ, 
φινείδας 1, Φινειδᾶν ἨδιιοΠΘηβύθη 42 παρ᾽ ἅλιον] ΘΘΙα]θν, παράλιον 
7Τ}ὈΡ 426 ῥοθϑίων ΒοΙρΡΆ, ἴογῦ. ῥόϑιον 428 νηρηίδων {,, τῶν νη- 
ρηίδων ἰ | {ποσὶν χοροὶ Ἠρηϊήδηπ, ἔουτύ. (ὄπα χοροὶ 429 ἐγκύλλιοι 
Ἠρϑθῃ 480 καὶ ηΐθ πλησιστίοισι ἰ, ποι 1, Δαατάϊθβο νἱἀθύαν, οὐὰ. 

482 εὐναίων] ἴον. εὐθύνων 
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αὔραις νοτίαις 

ἢ πνεύμασι Ζεφύρου, 
τὰν πολυόρνιϑον ἐπ᾽ αἶαν, 43 

λευκὰν ἀκτάν, ᾿Α΄χιλῆος 
δρόμους καλλισταδίους, 

ἄξεινον κατὰ πόντον; 

εἶθ εὐχαῖσιν δεσποσύνοις Δα ΙΒύγ. 

“Ἕήδας ᾿Ελένα φίλα παῖς 440 
ἐλϑοῦσα τύχοι τὰν 

Τρῳάδα λιποῦσα πόλιν, ἵν᾽ ἀμφὶ χαίτᾳ 

δρόσον αἱματηρὰν 

ἑλιχϑεῖσα λαιμοτόμῳ 
δεσποίνας χερὶ ϑάνοι 44 

ποινὰς δοῦσ᾽ ἀντιπάλουο. 

ἥδιστ᾽ ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν 

δεξαίμεσϑ’, “Ελλάδος ἐκ γᾶς 

πλωτήρων εἴ τις ἔβα, 

δουλείας ἐμέϑεν 460 

δειλαίαο παυσίπονοο" 

ον γὰρ ὀνείρασι συμβαίην 

δόμοις πόλει τὲ πατρῴᾳ 
τερπνῶν ὕμνων ἀπόλαυ- 

σιν, κοινὰν χάριν ὄλβῳ. 408 

ἀλλ᾽ οἵδε χέρας δεσμοῖς δίδυμοι 

συνερεισϑέντες χωροῦσι, νέον 

488 αὔραις 1... αὔραις ἐν 1. Ῥοτύ. αὔραις σὺν νοτίοις (νοτίοις οὐϊδτη 
ΜαΥΚΙδΠπα) 485 πολιόρνιϑον ΠῚ0)᾿ 486 ᾿Δχιλῆος] ΑἸάϊπῶ, ἀχιλλῆος 
ΠΡ 488 ἄξεινον ᾿, τξεινον 12, εὔξεινον, 5648. εὖ νΘΥΒᾺ] ϑηθοθαθη 
ϑαάρῃβ { 489 εὐχαῖσιν] Ηφοΐῃ, εὐχαῖσι 1, ̓ | δεσποσύνοις] ΜεγκΙαπα, 

δεσποσύνας ΤὋ 442 τρωϊάδα 1, Ὁ. τρωάδα ἴ | χαίξ' 1,, χαίτα Ῥ 
444 εἱλιχϑεῖσα 17, ἑλιχϑεῖσα 1 445 θάνοι] ϑ61616ν, ϑάνη ΠΡ 
441 ἄδιστ᾽ Ἰλϊπαον [ τήνδ᾽ αἀ6]6ὺ Ἠοηδπη (ἥδιστ᾽ ἂν δ᾽ ἀγγελίαν Ηρι- 
τηϑη, ἥδιστ᾽ ἂν ἀγγελίαν Βεάπδιη, ἥδιστα δ᾽ ἂν τόδ᾽ ἔπος ΝΥ 61]) 
448 δεξαίμεϑ᾽ 1, δεξαίμεσϑ᾽ 1 462 καὶ ἴῃ ἤπθ γν. δηὐθοθαθηθβ δα. 
ἱ. Ῥοτύ. ὡς γὰρ ὀνείροις ἀνυσαίμαν 454 ἀπόλαυσιν 1, Ὁ, ἀπολαύειν 
ἱ (Θϑουσπμ δ᾽ τη 18 ΘΧ ΘΟΙΏΡΘΠ 056. ΒΟ ρῦο σιν ἴθοιύ δὺν) 45 ὄλβα 
ΤΡ, ὄλβω ἢ 46 Τρπιρθηΐδθ, 468 οπου] πούδμι ρυϑθῆραπὺ 7, ἀο]θνη 
ΘΙ]. 460 δίδυμοι] Μαιγκδαπα, διδύμοις ΤΡ 
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πρόσφαγμα ϑεᾶς" σιγᾶτε, φίλαι. 

τὰ γὰρ “Ἑλλήνων ἀκροϑίνια δὴ 

ναοῖσι πέλας τάδε βαίνει" 460 
οὐδ᾽ ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλακεν 

βουφορβὸς ἀνήρ. 

ὦ πότνι᾽, εἴ σοι τάδ᾽ ἀρεσκόντως 
πόλις ἥδε τελεῖ, δέξαι ϑυσίας, 

ἃς ὁ παρ᾽ ἡμῖν νόμος οὐχ ὁσίας 46ὅ 
Ἕλλησι διδοὺς ἀναφαίνει. 

Ιῷ. εἶεν" 
τὰ τῆς ϑεοῦ μὲν πρῶτον ὡς καλῶς ἔχῃ 

φροντιστέον μοι. μέϑετε τῶν ξένων χέρας, 

ὡς ὄντες ἱεροὶ μηκέτ᾽ ὦσι δέσμιοι. 

ναοῦ δ᾽ ἔσω στείχοντες εὐτρεπίξετε 41 
κι ἈΠ 3. ἸῸΝ » - Ν ΄, 
ἃ χρὴ πὶ τοῖς παροῦσι καὶ νομίζεται. 

φεῦ" 

τίς ὧρα μήτηρ ἡ τεκοῦσ᾽ ὑμᾶς ποτε ἔ 
πατήρ τ᾽ ἀδελφή τ΄. εἰ γεγῶσ ἔνξι: ήρ φή τ᾽, εἰ γεγῶσα τυγχάνει; 
οἵων στερεῖσα διπτύχων νεανιῶν 

ἀνάδελφος ἔσται. τὰς τύχας τίς οἶδ᾽ ὅτῳ 41ῦ 

τοιαίδ᾽ ἔσονται; πάντα γὰρ τὰ τῶν ϑεῶν 
ἐς ἀφανὲς ἕρπει, κοὐδὲν οἶδ᾽ οὐδεὶς κακόν" 
ἡ γὰρ τύχη παρήγαγ᾽ ἐς τὸ δυσμαϑές. 
πόϑεν ποϑ’ ἥκετ᾽, ὦ ταλαίπωροι ἕένοι; 

ὡς διὰ μακροῦ μὲν τήνδ᾽ ἐπλεύσατε χϑόνα. 480 
μακρὸν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων χρόνον ἔσεσϑ'᾽ ἀεὶ κάτω. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

τί ταῦτ᾽ ὀδύρῃ. κἀπὶ τοῖς μέλλουσι νὼ 
κακοῖσι λυπεῖς, ἥτις εἶ ποτ᾽, ὦ γύναι; 
οὔτοι νομίζω σοφόν, ὃς ἂν μέλλων ϑανεῖν 

458 ϑεᾷ ΄ουρ. 4601 ἔλαμκε 4638 ἀρεσκόντους  οοὐγ. Ρ γο] 

Ρ 406 νοῖρὰ “Ἔλλησι διδοὺς ἀοΙοὺ ΒοΥρκΚ 401 ἔχη Ῥ οὖ 6χΧ ἔχει 
σοῦ, 1 408 φροτιστέον ᾿ 410 ναοῦ] δ ΔΙΟΙΚΘΠδοΥ, ναούς ΤΡῚ 
στείχοντες] ἴοτῦ. μολόντες 412 ἄρα 1, Ῥ, ἄρα ἰἱ 474 στερεῖσα] ὅδοδ- 
ἸΡοΥ, στερηϑεῖσα ΤΡ 41 ὕτω ἴῃ ὅτι ται. ρ 411 κακόν] Τἴογίύ. 
σαφῶς 478 ἀο]οὺ Ἡ. Ηϊτχ8] 480 ἐπλεύσατ᾽ ἐς ΜΆΘΗΪν 481 ἔσεσϑε 
γῆς κάτω Ἠρυνοτγάθῃ 482 νὼ] Ῥογβομ, νῷν .1,) οὗ ἴῃ γϑϑ. Ρ 
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οἴκτῳ τὸ δεῖμα τοὐλέϑρου νικᾶν ϑέλῃ, 48 

[οὐχ ὕστις “ἽἼιδην ἐγγὺς ὕντ᾽ οἰκτίξεται) 

σωτηρίας ἄνελπις᾽ ὡς δύ᾽ ἐξ ἑνὸς 

κακὼ συνάπτει, μωρίαν τ᾽ ὀφλισκάνει, 

ϑνήσκει ὃ᾽ ὁμοίως" τὴν τύχην δ᾽ ἐᾶν χρεών. 
ἡμᾶς δὲ μὴ ϑρήνει σύ᾽ τὰς γὰρ ἐνθάδε 490 

“ ϑυσίας ἐπιστάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν. 

ΙΦ. πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν ἐνθάδ᾽ ὠνομασμένος 
Πυλάδης κέκληται; τόδε μαϑεῖν πρῶτον ϑέλω. 

ΟΡ. ὅδ᾽, εἴ τι δή σοι τοῦτ᾽ ἐν ἡδονῇ μαϑεῖν. 
ΙΦ. ποίας πολίτης πατρίδος “Ἄλληνος γεγώς; 49ὅ 

ΟΡ, τί δ᾽ ἂν μαϑοῦσα τόδε πλέον λάβοις, γύναι; 
Ιῷ. πότερον ἀδελφὼ μητρός ἐστον ἔκ μιᾶς; 

ΟΡ, φιλότητί γ᾽ ἐσμέν, οὐ κασιγνήτω γένει. 

Ιῷ. σοὶ δ᾽ ὄνομα ποῖον ἔϑεϑ᾽ ὃ γεννήσας πατήρ; 
ΟΡ, τὸ μὲν δίκαιον δυστυχεῖς καλοίμεϑ' ἄν. ὅ00 

Ιῷ. οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτῶ᾽ τοῦτο μὲν δὸς τῇ τύχῃ. 
ΟΡ ἀνώνυμοι ϑανόντες οὐ γελώμεϑ' ἄν. 

Ιῷ. τί δὲ φϑονεῖς τοῦτ᾽; ἢ φρονεῖς οὕτω μέγα: 
ΟΡ. τὸ σῶμα ϑύσεις τοὐμόν, οὐχὶ τοὔνομα. 

Ιῷ. οὐδ᾽ ἂν πόλιν φράσειας ἥτις ἐστί σοι; 
ΟΡ, ἕητεῖς γὰρ οὐδὲν κέρδος, ὡς ϑανουμένω. 

ΙΦ. χάριν δὲ δοῦναι τήνδε κωλύει τί σε; 
ῸΡ, τὸ κλεινὸν "ά4ργος πατρίδ᾽ ἐμὴν ἐπεύχομαι. 

Ιῷ. πρὸς ϑεῶν, ἀληϑῶς, ὦ ἕέν᾽, εἰ κεῖϑεν γεγώς: 

σι ἘΞ σι 

ΟΡ ἐκ τῶν Μυκηνῶν γ᾽, αἵ ποτ᾽ ἦσαν ὄλβιαι. 610 
Ιῷ. φυγὰς δ᾽ ἀπῆρας πατρίδος. ἢ ποίᾳ τύχῃ; 

ΟΡ. φεύγω τρόπον γὲ δή τιν᾽ οὐχ ἑκὼν ἕκών. 612 
-- 

Α8ῦ ϑέλη οχ ϑέλει οοὺν. 1, νϑὶ ἰ, ϑέλῃ Ῥι ϑέλει η 486 αοδνθ- 
γυιαὺ ΠΟΙ οὐ Μουκὶηα (484 5α. εἰϊονῦ δέον. ἢ. 8, 6) 481 ἄνελπις] 
Βτοάθαι, ἂν ἐλπίς 7. 488 ἴοτύ. συνάπτων 491 γινώσκομεν ΤΡ 
494 ὅδ᾽ ἔστι 1," ὅδ᾽ εἴ τι 1. πάρ ἃ 496 ᾿Ιπ601]86 ρυδϑθῆχϑθ ἴῃ ἢ, 
498 ᾧιλότητί γ᾽ ἐσμέν, οὐ] Νϑποῖς, φιλότητί γ᾽, ἐσμὲν δ᾽ οὐ 1 (δ᾽ οἵη. 
ΑἸΑΙηδ) | γένει] ΚοΘΟΒΪν (φύσει Ναιο]), γύναν ΠΡ 499 ἔϑεϑ᾽ , 5θα 
Ῥοβύθυτιβ 8. 6Χ ὁ γ6] υ οοὐτοχιῦ » 00 “Ζυστυχής Βειύβο]α [ καλοίμεϑ'᾽ 
ΤΡ { τὰ ὑ ταυΐαϑϑθ νἱαθίαν ὦ 502 οὐ δὅ04 ροιταίαῦ Βευπο]α 
ὅ02 γελώμεϑ᾽ 1 ΑΘτη. Ῥουΐιβ, γελῶμεϑ᾽ 7.) 508 φϑονεῖς 510 Βογτρύσχη 
ἴπ 1, αὖ φϑ' 511}1160 5810 φρ, φρονεῖς Ρ δὅ08 ἐμὴν Γ, 588 8 1ῃ Τ88. 501. 
Ρ Ὅ10 γ᾽ οἵα. 1... δα. ΜοὰκΚ 6611 δ᾽ οἵη. 1, δαᾶ, β'οβ!ροῦ 

Ἵ 
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ΙΦ. καὶ μὴν ποϑεινός γ᾽ ἦλϑες ἐξ "άργους μολών. δι 
ΟΡ οὔκουν ἐμαυτῷ γ᾽" εἰ δὲ σοί, σὺ τοῦτ᾽ ἔρα. δ16 
ΙΦ. ἂρ’ ἄν τί μοι φράδειας ὧν ἐγὼ ϑέλω; ὅ18 
ΟΡ. ὡς ἐν παρέργῳ τῆς ἐμῆς δυσπραξίας. 514 

ΙΦ. Τροίαν ἴσως οἶσϑ', ἧς ἁπανταχοῦ λόγος. 511 
ΟΡ, ὡς μήποτ᾽ ὥφελόν γε μηδ᾽ ἰδὼν ὄναρ. 
ΙΦ. φασίν νιν οὐκέτ᾽ οὖσαν οἴχεσϑαι δορί. . 
ΟΡ. ἔστιν γὰρ οὕτως οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσατε. 5620 

ΙΦ. Ἑλένη δ᾽ ἀφῖκται δῶμα Μενέλεω πάλιν; 

ΟΡ. ἥκει. κακῶς γ᾽ ἐλθοῦσα τῶν ἐμῶν τινι. 

ΙΦῷ. καὶ ποῦ ᾽στι; κἀμοὶ γάρ τι προυφείλει κακόν. 

ΟΡ. Σπάρτῃ ξυνοικεῖ τῷ πάρος ξυνευνέτῃ. 

ΙΦ. ὡὦᾧ μῖσος εἰς Ἕλληνας, οὐκ ἐμοὶ μόνῃ. δϑῦ 
ΟΡ ἀπέλαυσα κἀγὼ δή τι τῶν κείνης γάμων. 

ΙΦ. νόστος δ᾽ ᾿4χαιῶν ἐγένεϑ᾽. ὡς κηρύσσεται; 
ΟΡ. ὡς πάνϑ' ἅπαξ μὲ συλλαβοῦσ᾽ ἀνιστορεῖς. 

ΙΦ. πρὶν γὰρ ϑανεῖν δε, τοῦτ᾽ ἐπαυρέσϑαι ϑέλω. 

ΟΡ, ἔλεγχ᾽, ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐρᾷς" λέξω δ᾽ ἐγώ. ὅ80 

ΙΦ. Κάλχας τις ἦλϑε μάντις ἐκ Τροίας πάλιν; 
ΟΡ. ὄλωλεν, ὡς ἦν ἐν Μυκηναίοις λόγος. 

ΙΦ. ὦ πόενι᾽, ὡς εὖ. τί γὰρ ὁ Δαέρτου γόνος: 
ΟΡ. οὔπω νενόστηκ᾽ οἶκον, ἔστι δ᾽, ὡς λόγος. 
ΙΦ. ὄλοιτο, νόστου μήποτ᾽ ἐς πάτραν τυχών. ὅ8 
ΟΡ, μηδὲν κατεύχου" πάντα τἀκείνου νοσεῖ. 
1Φ. Θέτιδος δὲ τῆς Νηρῇδος ἔστι παῖς ἔτι; 

ΟΡ, οὐκ ἔστιν ἄλλως λέκτρ᾽ ἔγημ᾽ ἐν Αὐλίδι. 

ΙΦ. δὃδόλια γάρ. ὡς ἴσασιν οἱ πεπονϑότες. 

ΟΡ. τίς εἶ ποϑ᾽; ὡς εὖ πυνϑάνῃ τἀμφ᾽ ᾿Ελλάδος. 540 

ΙΦ. ἐκεῖϑέν εἰμι" παῖς ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἀπωλόμην. 
ΟΡ ὀρϑῶς ποϑεῖς ἄρ᾽ εἰδέναι τἀκεῖ, γύναι. 

ΙΦ. τί δ᾽ ὃ στρατηγός. ὃν λέγουσ᾽ εὐδαιμονεῖν; 

18 86. ρΡοβὺ ὅ16 οο]]οοονῦ ΒοαΠδτα ὕὅ18 ϑέλω] ἴοτύ. ποϑῶ. Οἶν. 
ὅ42. 614 τῆς ἐμῆς] ἴον. ϑήσομαν δὅ20 ἔστι 1., ἔστιν 1ἑ᾿Ρ δ21 δῶμα] 
λέκτρα ὟΝ 61} δ2ῦ μῖσος οὖσ᾽ “Ελλησιν Νδποῖς 21 ὧ σκηρύσσεται, 
1,, ὡς σκηρύσσεται Ῥ ὄὅ29 τοῦτ᾽] ῬΆ]ΟΥ, τοῦδ᾽ ΠΡ δ82 ὥς γ᾽ Τμοη- 
ὑϊπρ ὅ88 εὖ’ τίΜυβρτανθ, ἔστι 7}Ρ ὅδ71 δὲ] ΒΊτηΒΙοΥ, δ᾽ ὁ Τ9)Ῥ 
ὅϑ8 ἄλλως 1,, 5884 ὡς ἴπ 188. ΘΟἸΙΩΡ] ασῖττη θ᾽ γι (ως δὲ) 501. ἰ, ἄλλως 
δὲ Ί ἔγημ᾽ ἐν] Μεγκ]απᾶ, ἔγημεν Ὁ 6589 ἴσασιν] Νδυοῖ, φασιν 1... 
γ8 φασιν ἰ ὅ40 τἀμφ᾽] 5ο11081, τἀφ᾽ 1.} ὅ41 ἀπῳχόμην Βεάμδιῃ 
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ΟΡ, τίς; οὐ γὰρ ὅν γ᾽ ἐγῴδα τῶν εὐδαιμόνων. 
ΙΦῷ. ᾿Δτρέως ἐλέγετο δή τις ᾿“γαμέμνων ἄναξ. δ4ῦ 
ΟΡ, οὐκ οἶδ᾽" ἄπελϑε τοῦ λόγου τούτου, γύναι. 
ΙΦῷ. μὴ πρὺς ϑεῶν, ἀλλ᾽ εἴφ᾽. ἵν᾿ εὐφρανϑῶ, ξένε. 
ΟΡ τέϑνηχ᾽ ὁ τλήμων, πρὺς δ᾽ ἀπώλεσέν τινα. 

Ιῷ. τέϑνηκε; ποίᾳ συμφορᾷ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 
ΟΡ τί δ᾽ ἐστέναξας τοῦτο; μῶν προσῆκέ σοι; 

ΙΦῷ. τὸν ὄλβον αὐτοῦ τὸν πάροιϑ' ἀναστένω. 

σι σι φ 

ΟΡ, δεινῶς γὰρ ἐκ γυναικὸς οἴχεται σφαγείς. 

Ιῷ. ἢ πανδάκρυτος ἡ κτανοῦσα χὼ ϑανών. 
ΟΡ, παῦσαί νυν ἤδη μηδ᾽ ἐρωτήσῃς πέρα. 
Ιῷ. τοσόνδε γ᾽, εἰ ξῇ τοῦ ταλαιπώρου δάμαρ. δδῦ 

ΟΡ, οὐκ ἔστι’ παῖς νιν ὃν ἔτεχ᾽, οὗτος ὥλεδεν. 
ΙΦῷ. ὦ συνταραχϑεὶς οἶκος. ὡς τί δὴ ϑέλων; 
ΟΡ. πατρὸς ϑανόντος τήνδε τιμωρούμενος. 

ΙΦ. φεῦ" 

ὡς εὖ κακὸν δίκαιον εἰσεπράξατο. 

ΟΡ, ἀλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ δίκαιος ὥν. 560 

ΙΦ. λείπει δ᾽ ἐν οἴκοις ἄλλον ᾿“γαμέμνων γόνον; 
ΟΡ. λέλοιπεν ᾿Ηλέκτραν γε παρϑένον μίαν. 
Ιῷ. τί δέ; σφαγείσης ϑυγατρὸς ἔστι τις λόγος: 

ΟΡ, οὐδείς γε, πλὴν ϑανοῦσαν οὐχ ὁρᾶν φάος. 

ΙΦῷ. τάλαιν᾽ ἐκείνη χὼ κτανὼν αὐτὴν πατήρ. ὅθ 

ΟΡ. κακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. 

Ιῷ. ὃ τοῦ ϑανόντος δ᾽ ἔστι παῖς ΄άργει πατρός; 

ΟΡ, ἔστ᾽, ἄϑλιός γε. κοὐδαμοῦ καὶ πανταχοῦ. 

Ιῷ. ψευδεῖς ὄνειροι, χαίρετ᾽" οὐδὲν ἦτ᾽ ἄρα. 
ΟΡ, οὐδ᾽ οἵ σοφοί γε δαίμονες κεκλημένοι ὅ10 

ὅ44 γμοϑῦ εὐδαιμόνων 50Πο απ ἐστί βαργαβον. 7, 5847 εἴφ᾽] ΑἸάϊπδ, 
ἀπ Ρ ὅ48 τέϑνηχ᾽ ὁ Ρ, 56 χ᾽ ὃ οχ 8115 1615 οοΥτ.  νβὶ ρ 
ἀπώλεσε 1., ν δα. 1, ν6] ὦ ὅ49 συμφορὰ 1, }Ὲ, συμφορῶᾶ » δ] πά- 
ροϑ' Ρ, πάροιϑ᾽ ρ} δῦ2 δεινῶς 1, (ὥς ΘοΙηρΘηϊο 5801.), δεινὸς ἢ 
δῦ8 ἦ] 5ουῖρϑὶ, ὦ ΠΡ] χτανών Ῥ, κανών 1,, ϑανών ἰ ὅδ4 ἐρωτήσεις 
1,}, ἐρωτήσης ρΡ δῦ ταλαιπόρου Ῥ, ταλαιπώρου 0 ὕδ0 παῖς [1 
(510 βουρύστα αὖ [8.6116 πῶς 1655), πῶς Ρ 8 ϑανόντος αἷμα τιμω- 
ρούμενος Τυ]τηΒ]6γ, ϑανόντος ἀντιτιμωρούμενος ἘΒΙοιηῆρθ]α, [οτῦ. πατρὸς 
δίκην δὴ τήνδε τιμωρούμενος ὅδ9 ὡς οὐ καλὸν Βεάπεπι ἐξεπράξατο 
ΕΠ]τη5]οῪ ὅ6θ4 ϑανοῦσαν] τάλαιναν ΡΥ] ὅ68 ἔστιν 1, ἔστ᾽ 
ὅ09 ἦστ᾽ Νασοκ ὅτο ΟΡΊ Ἠβφδίῃ, οαι. 1. (Ἰπϑοϊατα ργαθῆχιῦ νουβαὶ 
ὅ12 ἰ αὖ νἹαθύυγ) [| οὐδ᾽] Ηριτηδᾶπμῃ, οὔϑ᾽ Τ0ὃ}᾽ 
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πτηνῶν ὀνείρων εἰσὶν ἀψευδέστεροι. 
πολὺς ταφαγμὸς ἔν τε τοῖς ϑείοις ἔνι 

κἀν τοῖς βροτείοις᾽ ἕν δὲ λυπεῖται μόνον, 

ὅτ᾽ οὐκ ἄφρων ὧν μάντεων πεισϑεὶς λόγοις 

ὔὕλωλεν ὡς ὕλωλε τοῖσιν εἰδόσιν. δῦ 

ΧΟ. φεῦ φεῦ: τί δ᾽ ἡμεῖς οἵ τ᾽ ἐμοὶ γεννήτορεο: 
ἄρ᾽ εἰσίν; ἂἀρ᾽ οὐκ εἰσί; τίς φράσειεν ἄν; 

ΙΦ. ἀκούσατ᾽" ἐς γὰρ δή τιν᾽ ἥκομεν λόγον, 
ὑμῖν τ᾽ ὄνησιν, ὦ ξένοι, σπεύδουσ᾽ ἅμα 
κἀμοί. τὸ δ᾽ εὖ μάλιστά γ᾽ οὕτω γίγνεται, ὅ80 

εἰ πᾶσι ταὐτὸν πρᾶγμ᾽ ἀρεσκόντως ἔχει. 
ϑέλοις ἄν, εἰ σώσαιμί σ᾽, ἀγγεῖλαί τί μοι 

πρὸς 4ργος ἐλθὼν τοῖς ἐμοῖς ἐκεῖ φίλοις. 

δέλτον τ᾽ ἐνεγκεῖν, ἥν τις οἰκτείρας ἐμὲ 

. ἔγραψεν αἰχμάλωτος. οὐχὶ τὴν ἐμὴν δ8ῦ 

φονέα νομίξων χεῖρα, τοῦ νόμου δ᾽ ὕπο 

ϑνήσκειν ὄφε, τῆς ϑεοῦ τάδε δίκαι᾽ ἡγουμένης; 

οὐδένα γὰρ εἶχον ὅστις ἀγγείλαι μολὼν 
ἐς "άργος αὖϑις τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς 
πέμψειε σωϑεὶς τῶν ἐμῶν φίλων τινί. ὅ90 

σὺ δ᾽ εἶ γάρ, ὡς ἔοικας, οὔτε δυσγενὴς 
καὶ τὰς Μυκήνας οἶσϑα χοὺς κἀγὼ ϑέλω" 

σώϑητι καὶ σὺ μισϑὸν οὐκ αἰσχρὸν λαβών, 

κούφων ἕκατι γραμμάτων δωτηρίαν. 

οὗτος δ᾽. ἐπείπερ πόλις ἀναγκάξει τάδε, δὅ9 

ϑεᾷ γενέσϑω ϑῦμα χωρισϑεὶς σέϑεν. 

ὅ12 ϑείοις] Βαιηθ5, ϑεοῖς ΤΡ ὅτ8 κἀν ἴῃ τϑ. ΒΟΥ.  γνϑ] 5] 
λυπεῖται 1, ἘῈ, 564 λυπεῖ ἴῃ γα. 501. 9 γν61 , εἰ οὖ ε 1. 8. λείπεται βαρθι- 
ΒΟΥ. 1π 1, τηϑ 8 ὙΘοθη ββτηδ [ μόνον] ἴοτὺ. παϑών δή εἰδόσιν 1), 
εἰδόσι (αταβο νὴ) ἢ ὅ106 τ᾽ ἐμοὶ οπι. Ρ, ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. τηϑη. ΒΘΟΌΠα8, 
ὅ18 ἥκομεν] ἱκόμην Μυβρτανθ ὅ19 σπεύδουσ᾽] Μυβρτᾶνθ, σπουδῆς 
1}, αἵσ ΒΌΡΘΥ ἧς 501. 1ῃ 7, τηϑητι5 ΤΘΟΘΗ ΙΒΒΙΤηδ, ὅ80 τὸ δ᾽] Μαιῖκ- 
Ἰαηά, τόδ᾽ 1}. ον. τὸ κοινὸν δ᾽ εὖ μάλιστα γίγνεταν | γίνεται Ρ 

ὅ82 ϑέλοις] Αθιη. Ῥουύιβ, θέλεις 7. ὅδ᾽ σφε] Μαγυκὶδηᾶ, γε 7.0ὃὉἘ} 
τάδε] Ῥίοτβοι, ταῦτα ΠΡ ὄὕδβ88---90 ἀορ]οηὺ Πιπαονῇ οὐ ΜοὰΚ ὅδ88 ἀγ- 
γείλαι 1,, ἀγγεῖλαι οὐ Βαρτγεαβουιρίο ὥστε ἰ, ̓ “ργόϑεν Μύβργανθ, ἔοσγῦ. 
οἴκοϑεν, 51] ἀγγεῖλαι 6χ ν. ὅ82 τϑρϑίθηδιμη θοῦ 89 αὖτις α' ὅθ90 τι- 
νός, ΒΌΡΥΘΒΟΥ. νί, 1,, τινός, ΒΌΡταΒοΥ. ὑ, Ρ  δὅ91 δυσμενὴς Ρ ὅ92 ἐγὼ 
ϑέλω ΜαεικΙδπα 598 σώϑητι καὶ σοῦ ΠΘΙΒΙτΘ, ἴον. σύϑητι, κεῖσε (σύ- 

ὅγητ᾽ ἐκεῖσε ΒοΙ 6) ὅ9ὅ ἴον. τόδε ὅ90 ϑεὰ ., ϑεᾷ » 
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ΟΡ. καλῶς ἔλεξας τἄλλα πλὴν ἕν, ὦ ξένη" 
τὸ γὰρ σφαγῆναι τόνδε μοι βάρος μέγα. 

ὁ ναυστολῶν γάρ εἰμ’ ἐγὼ τὰς συμφοράς, 
οὗτος δὲ συμπλεῖ τῶν ἐμῶν μόχϑων χάριν. 600 
οὔκουν δίκαιον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῷ τοῦδ᾽ ἐμὲ 
χάριν τέϑεσϑαι καὐτὸν ἐκδῦναι κακῶν. 

ἀλλ᾽ ὃς γενέσϑω" τῷδε μὲν δέλτον δίδου" 
πέμψει γὰρ ΄4ργος, ὥστε δοι καλῶς ἔχειν᾽ 
ἡμᾶς δ᾽ ὃ χρήξων κτεινέτω. τὰ τῶν φίλων θ0ῦ 

αἴσχιστον ὅστις καταβαλὼν ἐς ξυμφορὰς 

αὐτὸς σέσωται. τυγχάνει δ᾽ ὅδ᾽ ὧν φίλος, 
ὃν οὐδὲν ἧσσον ἤ μὲ φῶς ὁρᾶν ϑέλω. 

ΙῷΦ. ὦ λῆμ᾽ ἄριστον, ὡς ἀπ᾽ εὐγενοῦς τινὸς 
ῥίζης πέφυκας τοῖς φίλοις τ᾽ ὀρϑῶς φίλος. 610 

τοιοῦτος εἴη τῶν ἐμῶν ὁμοσπόρων 

ὅσπερ λέλειπται. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐγώ, ξένοι; 

ἀνάδελφός εἰμι. πλὴν ὅσ᾽ οὐχ ὁρῶσά νιν. 

ἐπεὶ δὲ βούλει ταῦτα, τόνδε πέμψομεν 
δέλτον φέροντα, σὺ δὲ ϑανῇ" πολλὴ δέ τις 61ὔ 

προϑυμία σὲ τοῦδ᾽ ἔχουσα τυγχάνει. 
ΟΡ, ϑύσει δὲ τίς μὲ καὶ τὰ δεινὰ τλήσεται: 

ΙΦ. ἐγώ" ϑεᾶς γὰρ τήνδε προστροπὴν ἔχω. 

ΟΡ, ἄξηλον, ὦ νεᾶνι, κοὐκ εὐδαίμονα. 
ΙΦ. ἀλλ᾽ εἰς ἀνάγκην κείμεϑ᾽, ἣν φυλακτέον. 620 
ΟΡ. αὐτὴ ξίφει ϑύουσα ϑῆλυς ἄρσενας; 

Ιῷ. οὔκ, ἀλλὰ χαίτην ἀμφὶ σὴν χερνέψομαι. 

ΟΡ, ὃ δὲ σφαγεὺς τίς; εἰ τάδ᾽ ἱστορεῖν μὲ χρή. 
Ιῷ. ἔσω δόμων τῶνδ᾽ εἰσὶν οἷς μέλει τάδε. 
ΟΡ, τάφος δὲ ποῖος δέξεταί μ᾽, ὅταν ϑάνω; 02 

ὅ98 τόνδ᾽ ἐμοὶ Τπιοῖαη. Ατηον. ο. 47 99 εἶμ᾽ τηῦὖ. ἴῃ εἶμ᾽ 1, 
εἶν᾽ Ῥ 601 οὔκουν 1,}Ὁ,, οὐκοῦν 1 ἐμὲ, βργδβου. ον, Ρ 6038 γενέ- 
σϑω 1,.}, γενέσϑαι Ρ 604 πέμψω Ἱπιοίαῃ. Ατηον. 417, ἔοτὺ. οἴσει 
001 σέσωται] 5οΙρδβὶ, σέσωσται 1,, σώσε Ῥ, ται ἴῃ τῶϑ. ΒΌΡΘΙ 8 801. } 
008 ὧν Ρ ὃν ρ»] ἢ ̓ μὲ Ῥοῖδοπ 610 ὀρϑὸς ΠΡ, ὡς ΘΟΙΏΡΘΙΗΪΟ ΒΌΡΘΥ 
ὃς 807. ὦ ν60] 17., δοοθηθιτη ΒΌΡΘΙ ὡς ΠΊ. ΤΘΟΘΙΒ 618 τήνδε] ΒοίΠθο, 
τῆσδε ΠΡ 619 ἄξηλον]ὔ 5ΟΥ051 τὖῦ οἰϊπι Βοίμο, ἄξηλά γ᾽ Π}0 
021 ϑύουσα] ϑείνουσα ΜΆΘΗΪΥ 6022 οὔκουν 1, Ὁ, ουν 46], 1 | χερνί- 

ο. 
εὐπῆα ΤΡ 6028 μὲ χρή] ἴοτύ, ϑέμις. 
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ΙῷΦῷ. πῦρ᾽ ἱερὸν ἔνδον χάσμα τ᾽ εὐρωπὸν πέτρας. 
9: τ θεξῦ: 

πῶς ἄν μ᾽ ἀδελφῆς χεὶρ περιστείλειεν ἄν; 

ΙΦ. μάταιον εὐχήν, ὦ τάλας, ὅστις ποτ᾽ εἶ, 
ηὔξω" μακρὰν γὰρ βαρβάρου ναίει χϑονός. 

οὐ μήν, ἐπειδὴ τυγχάνεις ᾿Ω“ργεῖος ὦν, 6080 

ἀλλ᾽ ὧν γε δυνατὸν οὐδ᾽ ἐγὼ ᾿λλείψω χάριν. 
πολύν τε γάρ ὅσοι κόσμον ἐνθήσω τάφῳ, 

ξανθῷ τ᾽ ἐλαίῳ σῶμα σὸν κατασβέσω, 
καὶ τῆς ὀρείας ἀνθεμόρρυτον γάνος 

ξουϑῆς μελίσσης ἐς πυρὰν βαλῶ σέϑεν. 608 

ἀλλ᾽ εἶμι δέλτον τ᾿ ἐκ ϑεᾶς ἀνακτόρων 
οἴσω" τὸ μέντοι δυσμενὲς μὴ ᾿μοῦ λάβῃς. 
φυλάσσετ᾽ αὐτούς. πρόσπολοι, δεσμῶν ἄτερ. 

ἴσως ἄελπτα τῶν ἐμῶν φίλων τινὶ 

πέμψω πρὸς ΄4ργος. ὃν μάλιστ᾽ ἐγὼ φιλῶ, 640 

καὶ δέλτος αὐτῷ ζῶντας οὺἣς δοχεῖ ϑανεῖν 

λέγουσα πιστὰς ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ. 

ΧΟ. κατολοφύρομαι σὲ τὸν χερνίβων 
ῥανίσι... 

μελόμενον αἱμακταῖς. 04 

ΟΡ. οἶκτος γὰρ οὐ ταῦτ᾽, ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ ξέναι. 
ΧΟ. σὲ δὲ τύχας μάκαρος. ὦ νεανία, 

σεβόμεϑ'. ἐς πάτραν 

ὅτι ποτ᾽ ἐπεμβάθδῃ. 

ΠΥ͂. ἄξηλά τοι φίλοισι, ϑνῃσκόντων φίλων. 6θὅ0 

ΧΟ. ὧὦᾧ σχέτλιοι πομπαί. 
φεῦ φεῦ, διόλλυσαι. 

626 πέτρας] χϑονός Ὠ]οα. 20, 14 629 ηὔξω ποὺ Ιοοο ΨΡ 
681 ᾿λλείψω)] Μαεγκδηα, λείψω ΠῸ0Ὀ 688 [οτύ. ἐλαίῳ σὸν κατασπείσω 
δέμας 080 πυρὰν βαλῶ] (δηΐοΥ, πῦρ ἐμβαλὼν ΤΠ} 686 τὲ ϑεᾶς 
ΠΡ τ΄ ἐχ ὥεᾶς ἷ 687 οἴσω 1,. εἴσω ῬῚ] μὴ ᾿μοῦ] Ηθητηδημ, μή μου 
17,3) βάχηῃς. Ὁ 641 καὶ] [οτὺ. χὴ 042 λέγουσα] ἴοτύ. δηλοῦσα 
044 ῃτῬοβὺ ῥανίσι. Ἰαστιπδιη Ἰηἀϊουνιὺ Πουτηδπη 648---ὖ --- 647---Ὁ9 βὐα αΘ8, 
Τουῦ. βχοιαιῦ παρϑένου. ΟἿ. ὅ8 047 ἴον. μακαρτέρας, νεανία 
649 ποτ᾽] πόδ᾽ ἘΠ]ΠΙΏΒ]ΘΥ 660 τοι] Πουτηϑημῃ, τοῖς ΠΡ 661 οΠουῖ 
ποίαπι, ατιϑτη Πΐὸ οἠηϊδουαπὺ οὖ δηΐθ αἷ αἱ αἱ αἱ 068 περοηὺ 1... 10] 
ΟΥαδιῦ οὖ ἢ1ὸ ρυϑθβουρϑιὺ ὦ 6051 564. ἴοττ. ὦ σχέτλιοι πομπαί, φεῦ φεῦ 

--ς σὸ σὲ διόλλυσθϑιαι, αἰαῖ 
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αἰαῖ αἰαϊ. 

᾿ πότερος ὁ μέλλων; 
ἔτι γὰρ ἀμφίλογα δίδυμα μέμονε φρήν, δῦ 

σὲ πάρος ἢ σ᾽ ἀναστενάξω γόοις. 

ΟΡ. Πυλάδη, πέπονθας ταὐτὸ πρὸς ϑεῶν ἐμοί; 

ΠΥ͂. οὐκ οἶδ᾽ ἐρωτᾷς οὐ λέγειν ἔχοντά με. 
ΟΡ. τίς ἐστὶν ἡ νεᾶνις; ὡς ᾿Ελληνικῶς θ00 

ἀνήρεϑ᾽ ἡμᾶς τούς τ᾽ ἐν ᾿Ιλίῳ πόνους 
νόστον τ᾽ ᾿Ζχαιῶν τόν τ᾽ ἐν οἰωνοῖς σοφὸν 
Κάλχαντ᾽ ᾿Δχιλλέως τ᾿ ὄνομα, καὶ τὸν ἄϑλιον 
᾿Δγαμέμνον᾽ ὡς ὥκτειρεν ἠρώτα τέ με 
γυναῖκα παῖδάς τ΄. ἔστιν ἡ ξένη γένος θ0ὔ 

ἐκεῖθεν ᾿Δργεία τις οὐ γὰρ ἄν ποτε 

δέλτον τ᾿ ἔπεμπε καὶ τάδ᾽ ἐξεμάνϑανεν, 
ὡς κοινὰ πράσσουσ᾽. ΄Ζ9γος εἰ πράσσοι καλῶς. 

ΠΥ͂. ἔφϑης μὲ μικρόν" ταὐτὰ δὲ φϑάσας λέγεις, 
πλὴν ἕν᾽ τὰ γάρ τοι βασιλέων παϑήματα θτῸ 

ἴσασι πάντες, ὧν ἐπιστροφή τις ἦν. 
ἀτὰρ διῆλθον χἅτερον λόγον τινά. 

ΟΡ τίν᾽; ἐς τὸ κοινὸν δοὺς ἄμεινον ἂν μάϑοιο. 

ΠΥ͂. αἰσχρὸν ϑανόντος σοῦ βλέπειν ἡμᾶς φάος" 

κοινῇ τ᾽ ἔπλευσα, δεῖ μὲ καὶ κοινῇ ϑανεῖν. θΤῦ 
καὶ δειλίαν γὰρ καὶ κάκην κεκτήσομαι 
Ἄργει τε Φωκέων τ᾽ ἐν πολυπτύχῳ χϑονί, 
δόξω δὲ τοῖς πολλοῖσι" πολλοὶ γὰρ κακοί" 
προδοὺς σεσῶσϑαί σ᾽ αὐτὺς εἰς οἴκους μόνος 
μ᾿ ἢ κἀφεδρεύσας ἐπὶ νοσοῦσι δώμασι 680 

6ῦ4 ἔονί. πότερος ὃ μέλεος μᾶλλον ὦν; οὔδ ἀμφίλογα] 64. Βιι- 

Ῥδομπίαπε, ἀμφίφλογα 1,, ἀμφίβλογα Ῥὶ ἀμφίβολα γ μέμῆνε 10, (Θαροτγδου. 
τη. 1), μέμηνε ᾿ θῦϑ8 ταὐτὰ ΕΠ]γΒΙΘΥ 608 ἀχιλέως Ῥ, ἀχιλλέως » 
0604 ἠρώτα] Μαικίαπα, ἀνηρώτα 1,4, ᾧκτειρ᾽ ἀνηρώτα Ἠθδίῃ | τ᾽ ἐμὲ 
! 668 πράσσοι] Ἠθιτηδηῃ, πράσσει 1,0 669 ταῦτα 1, "Ὁ, ταυτὰ Ρ| 
φϑάσας 1, (δ Βουρύθτῃ τπὖ ἴΔ.61186 φράσας 1655), φράσας α' 6170 τοι] 
Ἠργιηδημ, τῶν 10Ρ 012 διῆλϑον) Ῥογϑομ, διῆλϑε ΠΡ 018 τίνα 

}Ρ, τίν᾽ γ]} κεινὸν Γ᾿ κοινὸν ρ] ὙΠ ΤΡ 615 8] δ᾽ Η]πΊΒ]6γ. Τοσῦ. 
κοινῇ πλέοντα 678 ἔογύ. πολλοῖσιν" οἱ πλείους κακοί" 079 σεσῶ- 
σϑαί σ᾽ ἘΠιηβ]θυ, σε σώξεσϑ᾽ ΤΡ 080 χἀφεδρεύσας] ΤοΌΘοῖ, καὶ 
φονεύσας 1,.Ὀ] δώμασι 1, δώμασιν ρ 
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ΟΡ: 

686 φοβούμενον] ἴογῦ. πεφευγότα 
0817 φόνει Ῥ' φώνει Ρ 089 κέπονείδιστον 14, κἀπονείδιστον ἴ 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

δάψαι μόρον δοι σῆς τυραννίδος χάριν, 

ἔγκληρον ὡς δὴ σὴν κασιγνήτην γαμῶν. 

ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι καὶ δι᾿ αἰσχύνης ἔχω, 
κοὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως οὐ χρὴ συνεκπνεῦσαί μέ σοι 

καὶ συσφαγῆναι καὶ πυρωϑῆναι δέμας. 

φίλον γεγῶτα καὶ φοβούμενον ψόγον. 
εὔφημα φώνει" τἀμὰ δεῖ φέρειν ἐμέ" 

ἁπλᾶς δὲ λύπας ἐξόν, οὐκ οἴσω διπλᾶο. 

ὃ γὰρ σὺ λυπρὸν κἀπονείδιστον λέγεις, 

ταῦτ᾽ ἔστιν ἡμῖν, εἴ σε συμμοχϑοῦντ᾽ ἐμοὶ 
κτενῶ᾽ τὸ μὲν γὰρ εἰς ἔμ᾽ οὐ κακῶς ἔχει. 
πράσσονθϑ᾽ ἃ πράσσω πρὸς ϑεῶν, λιπεῖν βίον. 
σὺ δ᾽ Ὄλβιός τ᾽ εἶ καϑαρά τ᾽, οὐ νοσοῦντ᾽, ἔχεις 
μέλαϑρο᾽, ἐγὼ δὲ δυσσεβῆ καὶ δυστυχῆ. 

σωϑεὶς δὲ παῖδας ἐξ ἐμῆς ὁμοσπόρου 
κτησάμενος, ἣν ἔδωκά σοι δάμαρτ᾽ ἔχειν, 

ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἄν, οὐδ᾽ ἄπαις δόμος 

πατρῷος οὑμὺς ἐξαλειφϑείη ποτ᾽ ἄν. 
ἀλλ᾽ ἕρπε καὶ ξῆ καὶ δόμους οἴκει πατρός. 

ὅταν δ᾽ ἐς “Ελλάδ᾽ ἵππιόν τ᾽ 4ργος μόλῃς, 
πρὸς δεξιᾶς δε τῆσδ᾽ ἐπισκήπτω τάδε" 

τύμβον τε χῶσον κἀπίϑες μνημεῖά μοι, 

καὶ δάκρυ᾽ ἀδελφὴ καὶ κόμας δότω τάφῳ. 

ἄγγελλε δ᾽ ὡς ὕλωλ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ζργείας τινὸς 
γυναικός, ἀμφὶ βωμὸν ἁγνισϑεὶς φόνῳ. 

καὶ μὴ προδῷς μου τὴν κασιγνήτην ποτέ, 

ἔρημα κήδη καὶ δόμους ὁρῶν πατρός. 

καὶ χαῖρ᾽" ἐμῶν γὰρ φίλτατον σ᾽ ηὗρον φίλων, 

ὦ συγκυναγὲ καὶ συνεκτραφεὶς ἐμοί, 
ὦ πόλλ᾽ ἐνεγκὼν τῶν ἐμῶν ἄχϑη κακῶν. 
ἡμᾶς δ᾽ ὃ Φοῖβος μάντις ὧν ἐψεύσατο" 

Ἵ 

08 

090 

09 

100 

τ0ῦ 

110 

087 ἐμέ] Ῥούβομ, κακά ΤΡ 

090 τοῦτ᾽ Μεγκιαηα 691 ἔμ᾽ 1ῃ ΤΆ8. 501. Ρ ν6] 9 692 λιπεῖν] 

Βαμα (λείπειν ΜΟΙ), χήξεϊν 1, (ΘΌρουβου. 0. νϑὶ ὃ), λύσειν 
094 δυσεβῆ Γ, δυσσεβῆ 690 [οτῦ. κτήσαι᾽ ἄν ΘΟΥ γένοιτ᾽ ] [ογῦ. 
κεκλῇτ᾽ 098 πατρώιος 17}, πατρῷος ἰ 102 μοι] μου Μοηϊ 
108 εὗρον Τ7)})Ἑ 110 ἐνεγκὼν Ῥ 5604 ἔνεγ ἴῃ Υϑ8, 807. ἢ 
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τέχνην δὲ ϑέμενος ὡς προσώταϑ' Ἡλλάδος 
ἀπήλασ᾽ αἰδοῖ τῶν πάρος μαντευμάτων. 
ᾧ πάντ᾽ ἐγὼ δοὺς τἀμὰ καὶ πεισϑεὶς λόγοις, 

μητέρα κατακτὰς αὐτὸς ἀνταπόλλυμαι. Τιῦ 

ΠΥ͂, ἔσται τάφος σοι. καὶ κασιγνήτης λέχος 

οὐκ ἂν προδοίην, ὦ τάλας, ἐπεί σ᾽ ἐγὼ 
ϑανόντα μᾶλλον ἢ βλέπονϑ'᾽ ἕξω φίλον. 
ἀτὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ σ᾽ οὐ διέφϑορέν γέ πῶ 
μάντευμα, καίτοι γ᾽ ἐγγὺς ἕστηκας φόνου. τ20 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἔστιν ἡ λίαν δυσπραξία 

λίαν διδοῦσα μεταβολάς, ὅταν τύχῃ. 

ΟΡ, σίγα: τὰ Φοίβου δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖ μ᾽ ἔπη" 

γυνὴ γὰρ ἥδε δωμάτων ἔξω περᾷ. 

ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

ἀπέλϑεϑ'᾽ ὑμεῖς καὶ παρευτρεπίζετε 
τἄνδον μολόντες τοῖς ἐφεστῶσι σφαγῇ. 

δέλτου μὲν αἵδε πολύϑυροι διαπτυχαί, 
ξένοι. πάρεισιν" ἃ δ᾽ ἐπὶ τοῖσδε βούλομαι. 
ἀκούσατ᾽" οὐδεὶς αὑτὸς ἐν πόνοις τ᾽ ἀνὴρ 
ὅταν τὲ πρὸς τὸ ϑάρσος ἐκ φόβου πέσῃ. 780 

ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ ἀπονοστήσας χϑονὸς 

ϑῆται παρ᾽ οὐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς 

ὁ τήνδε μέλλων δέλτον εἰς "4ργος φέρειν. 

ΟΡ, τί δῆτα βούλει; τίνος ἀμηχανεῖς πέρι; 

Ιῷ. ὅρκον δότω μοι τάσδε πορϑμεύσειν γραφάς 

[πρὸς ἴ4ργος. οἷσι βούλομαι πέμψαι φίλων]. 

ΟΡ, ἢ κἀντιδώσεις τῷδε τοὺς αὐτοὺς λόγους; 

- ΕΘ δι 

ω 

ΙΦ. τί χρῆμα δράσειν ἢ τί μὴ δράσειν; λέγε. 

ΟΡ. ἐκ γῆς ἀφήσειν μὴ ϑανόντα βαρβάρου. 

ΙΦ. δέκαιον εἶπας" πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ἄν; 740 

118 ἀπήλασ᾽] Ἠδαΐῃ, ἀπήλασεν ΠΡ τι4 ὦ 1)Ἑ ὧϊ 118 ξξω] 
ἴουύ. ἄξω 119 σ᾽ οὐ διέφϑορέν γέ] Νδποῖϊς, γ᾽ οὐ διέφϑορέν (διέφϑει- 
ρέν Ρὴ) μέ πω (1, γ᾽ οὐ διέφϑορέν σέ πω ἴῃ ΔΡΟΡΥΔΡΠΙΒ 720 ἀο]οῦ 
Ηρ ογάθῃ 121 πολύϑυροι) Ατἱδύού. Ποὺ. ΠῚ ὁ, πολύϑρηνοι 1, Ὁ 
128. ξένοι] γ60. 1061, ξένοις 7} 129 αὑτὸς] ΜΝ ΔΙΟΙκοπδοΥ, αὐτὸς ΠΡ] 
τ΄ οἵὴὰ. ΤΡ, δα. Κορθοθϊγ 181 ᾽πονοστήσας ᾿ 188 ὕταν δὲ Ῥ, ὁ 
τάνδε». 180 ἀο]ονῦ Βαᾶμαθ. 1788 δράσσειν ὈΪ5Β. 7140 δίκαιον] 
Του. ἀχρεῖον 
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ΟΡ, ἣἢᾧὄ καὶ τύραννος ταῦτα συγχωρήσεται; 
ΤῸ. ναί: 

πείσω ὄφε, καὐτὴ ναὸς ἐσβήσω σκάφος. 

ΟΡ. ὄμνυ᾽ σὺ δ᾽ ἔξαρχ᾽ ὅρκον ὅστις εὐσεβής. 
ΙΦῷ. δώσεις, λέγειν χρή, τήνδε τοῖς ἐμοῖς φίλοιο. 

ΠΥ. τοῖς σοῖς φίλοισι γράμματ᾽ ἀποδώσω τάδε. τ4Ὁ 
ΙΦ. κἀγὼ σὲ σώσω κυανέας ἔξω πέτρας. 
ΠΥ͂. τίν᾽ οὖν ἐπόμνυς τοισίδ᾽ ὅρκιον ϑεῶν; 
ΙΦ. !;Ἄρτεμιν, ἐν ἧσπερ δώμασιν τιμὰς ἔχω. 

ΠΥ͂. ἐγὼ δ᾽ ἄνακτά γ᾽ οὐρανοῦ, σεμνὸν ΖΔ]έα. 

ΙΦ. εἰ δ᾽ ἐκλιπὼν τὸν ὅρκον ἀδικοίης ἐμέ; τῦ0 

ΠΥ͂. ἄνοστος εἴην" τί δὲ σύ, μὴ σώσασά με: 
ΙΦ. μήποτε κατ᾽ ργος ζῶσ᾽ ἴχνος ϑείην ποδός. 

ΠΥ. ἄκουξ δή νυν ὃν παρήλθομεν λόγον. 

ΙΦ. ἀλλ᾽ οὔτις ἔστ᾽ ἄκαιρος, ἣν καλῶς ἔχῃ. 

-- σι Θι ΠΥ͂. ἐξαίρετόν μοι δὸς τόδ᾽, ἤν τι ναῦς πάϑῃ, 

χὴ δέλτος ἐν κλύδωνι χρημάτων μέτα 

ἀφανὴς γένηται, σῶμα δ᾽ ἐκσώσω μόνον, 
τὸν ὅρκον εἶναι τόνδε μηκέτ᾽ ἔμπεδον. 

ΙΦ. ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὃ δράσω; πολλὰ γὰρ πολλῶν κυρεῖ" 
τἀνόντα κἀντεταλμέν᾽ ἐν δέλτου πτυχαῖς τ00 
λόγῳ φράσω δοι πάντ᾽ ἀναγγεῖλαι φίλοις. 

ἐν ἀσφαλεῖ γάρ' ἢν μὲν ἐκσώσῃς γραφήν, 

αὕτη φράσει σιγῶσα τἀγγεγραμμένα" 

ἣν δ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ γράμματ᾽ ἀφανισϑῆῇ τάδε, 

142 ναί 5ιριῶ ν. 501. 1, 564 πὴ ΘΘ 161 Τηϑ ηΠ18 ΒΘ ΠΘΗΒ σ’ ἴῃ ΤηΡΉϑ, 
τα βαστῶ ΒΟ ΒΟΥ, ϑρραγθῦ, ναί θυτητὗτι5. 1 νουθα βου ρύμστῃ {π|556 αὖ 1Π 
Ρ᾿ αὐξαιηθη ἀδθπάτπιη να θύαν (ἀθθϑῦ ἴῃ ὩΡΟΡΥ. Ῥα118.) [ εἰσβήσω «4, 568 
β 6ΟΧ αἱϊῳ τοῦ (' ν6] ρούϊιβ Π||6 015 φρ οομπϊαποῦ 8) οογγθούπμῃ, ἔον. 
ἐμβήσω (οἴν. γο!. 407) ν6] ἐσφρήσθω 744 δώσεις) [λπάφιι, δώσω 1," 
τ4ῦ--ὕ ΟΡ. ρῖο ΠΥ. Ρ 140 κἀγώ σξ ΟΟΥ̓Γ. 6χ κἀγὼ σὲ ΡΨ 141 τοι- 
σἱδ᾽ 1 ΜαινκΙαπαᾶ, τοῖσιν 1, "Ὁ 148- 9 ἸΙπ601]8 6 ρυϑθῆχϑθ 1ἢ .}, 
7148 οἵσπερ δώμασι Τ, ἧσπερ δώμασιν ρΡ 140 [οτὐὺ. ἄναχτος οὐρανοῦ 
σέβας Ζιύός πῦ ποτε ταῦῦ. ἴῃ ποδός 1, τῦϑ δή νυν] ΒΟΘΠσου, δὴ 

νῦν 1,.Ρ τῦ4 οὔτις ἔστ᾽ ἄκαιρος] Βούμο, αὖτις ἔσται καινός ΤΡ 
τῦΘ χρημάτων] γραμμάτων Μεγκίαπα τΤῦ8 ἐμποδών Ἀ. Εὖ. ΗουβΙηδῃ 
100 κἀντεταλμέν᾽] 5Β0Υ1081, κἀγγεγραμμέν᾽ 1,1 101 ἀναγγεῖλαι 1, " 
ἀναγγεῖλαν ἰ, ἀπαγγεῖλαι ΕΠτΏΒ]ΘΥ 1602 εἰ... ἐκσώσεις τασῦ. ἴῃ ἣν .. 
ἐχσώσης Ῥ ν0]} » 1608 αὐτὴ ἴῃ τι] 015 Θα ΠΟ θὰ8 τ64 ἀφανισθῇ Ὁ 
560α ἡ δᾶ, 
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τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί. Τρῦ 

ΠΥ͂. καλῶς ἔλεξας τῶν τε σῶν ἐμοῦ ϑ8ϑ᾽ ὕπερ. 

σήμαινε δ᾽ ᾧ χρὴ τάσδ᾽ ἐπιστολὰς φέρειν 
πρὸς "4ργος ὅ τι τὲ χρὴ κλύοντα σοῦ λέγειν. 

Ιῷ. ἄγγελλ᾽ Ὀρέστῃ. παιδὶ τἀγαμέμνονος" 
ἡ ̓ ν Αὐλίδι σφαγεῖσ᾽ ἐπιστέλλει τάδε το 

ξῶσ᾽ ᾿Ιφιγένεια, τοῖς ἐκεῖ δ᾽ οὐ ξῶσ᾽ ἔτι. 

ΟΡ» ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνη; κατϑανοῦσ᾽ ἥκει πάλιν; 

ΙΦῷ. ἥδ᾽ ἣν ὁρᾷς σύ" μὴ λόγων ἔκπλησσέ με. 
κόμισαί μ᾽’ ἐς ά4ργος. ὦ σύναιμε, πρὶν ϑανεῖν, 
ἐκ βαρβάρου γῆς καὶ μετάστησον ϑεᾶς Τ1ῦ 

σφαγίων, ἐφ᾽ οἷσι ξενοφόνους τιμὰς ἔχω. 

ΟΡ. Πυλάδη, τί λέξω; ποῦ ποτ᾽ ὕνϑ᾽ ηὑρήμεϑα: 
Ιῷ. ἢ σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι, 

Ὀρέσϑ᾽, ἵν᾿ αὖϑις ὄνομα δὶς κλύων μάϑῃς. 
ΠΥ. ὦ ϑεοί. [Φ. τί τοὺς ϑεοὺς ἀνακαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖρ; 180 

ΠΥ͂. οὐδέν᾽ πέραινε δ᾽. ἐξέβην γὰρ ἄλλοσε. 
[τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶν σ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι]. 

ΙΦ. λέγ᾽ οὕνεκ᾽ ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου ϑεὰ 
Ἴρτεμις ἔσωσέ μ᾽, ἣν ἔϑυσ᾽ ἐμὸς πατήρ, 
δοκῶν ἐς ἡμᾶς ὀξὺ φάσγανον βαλεῖν, 8 

ἐς τήνδε δ᾽ ᾧκισ᾽ αἷαν. αἵδ᾽ ἐπιστολαί, 
τάδ᾽ ἐστὶ τάν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα. 

ΠΥ͂. ὦ ῥαδίοις ὅρκοισι περιβαλοῦσά με, 
κάλλιστα δ᾽ ὀμόσασ᾽, οὐ πολὺν σχήσω χρόνον. 
τὸν δ᾽ ὅρκον ὃν κατώμοσ᾽ ἐμπεδώσομεν. 190 

ἰδού, φέρω δοι δέλτον ἀποδίδωμί τε, 

Ὀρέστα, τῆσδε σῆς κασιγνήτης πάρα. 

ΟΡ, δέχομαι" παρεὶς δὲ γραμμάτων διαπτυχὰς 

τοῦ ἐμοί] ὁμοῦ ΒοαΠδιη 106 τε σῶν] Μ. ΗἨδυρί, ϑεῶν ΤΡ 
101 χρὴ] ἴογύ. δε 7169 τῶ ᾽γαμέμνονος 7Π'ὃἙὉ ΤὩΤῸ ᾽ν (θγᾶ80 ε) 1.| 
Τουῦ. σφαχϑεῖσ᾽ 118 λόγων] Ξ6ΙΆ]6ν, λόγοις 10] ἔπλησσε Ῥ, ἔκπλησσε 
ῬὈ τὸ ξενοντόνους {τὶ εὑρήμεϑα Τ᾿ὋὈ 118 σοὺς Ρ, σοῖς » 
δώμασι 1,.Ὀ, δώμασιν 1} 7119 οὐ ὦ ϑεοί 180 Ῥγυ]αάϊ ἰ(υἱθαππὺ ΖΡ, 
πυλ δΐθ 719 ογαϑιὺ οὖ δηΐθ 780 ροβϑυϊῦ ἐ [| ὀρέστα 12, ὀρέστ᾽ 1. αὖτις 
ΤΡ 182 ἐρωτῶσ᾽ Ῥ, ἐρωτῶν σ᾽ ρ. δογδαμῃ ἀδ᾽ονουιηὺ ΠιημαοΥ οὐ 
Μοπκ 1784 ἄρτεμι Ῥ, ἄρτεμις » 186 ᾧκησ᾽ 1, , ᾧκισ᾽ »5»5 ἴ81 τάδ᾽] 
ταῦτ᾽ ῬΙαύ. ΜοΥ. 182 ΕΠ | ἐστὶ τὰν ΡΊ]υΐ., ἐστιν ἐν ΤΡ 189 ὀμόσασ᾽ 
ΤΡ ας ΒΌΡΟΥΙ ασ᾽ 501. 1 

ἙΞ ανίρίᾶθ5, Τρῃρϑηΐω Τϑατίοϑ. ϑ 
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τὴν ἡδονὴν πρῶτ᾽ οὐ λόγοις αἱρήσομαι. 

ὦ φιλτάτη μοι σύγγον᾽. ἐκπεπληγμένος Τοῦ 
ὅμως δὲ πιστῷ περιβαλὼν βραχίονι 

ἐς τέρψιν εἶμι, πυϑόμενος ϑαυμάστ᾽ ἐμοί. 
ΧΟ. ἕέν᾽, οὐ δικαίως τῆς ϑεοῦ τὴν πρόσπολον 

χραίνεις ἀϑίκτοις περιβαλὼν πέπλοις χέρα. 

ΟΡ, ὧὦ συγκασιγνήτη τε κἀκ ταὐτοῦ πατρὸς 800 
᾿“γαμέμνονος γεγῶσα, μή μ’ ἀποστρέφου, ν᾿ 
ἔχουσ᾽ ἀδελφόν, οὐ δοκοῦσ᾽ ἕξειν ποτέ. 

ΙΦ. ἐγώ σ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν; οὐ παύσῃ λέγων; 
τὸ δ᾽ άργος αὐτοῦ μεστὸν ἥ τε Ναυπλία. 

ΟΡ οὐκ ἔστ᾽ ἐκεῖ σός, ὦ τάλαινα. σύγγονοο. 80ὅ 
ΙΦ. ἀλλ᾽ ἢ Μάκαινα Τυνδαρίς σ᾽ ἐγείνατο; 

ΟΡ, Πέλοπός γε παιδὶ παιδός. οὗ ᾿κπέφυκ᾽ ἐγώ. 
ΙΦῷ. τί φής; ἔχεις τι τῶνδέ μοι τεκμήριον; 

ΟΡ. ἔχω" πατρῴων ἐκ δόμων τι πυνϑάνου. 
ΙΦῷ. οὐκοῦν λέγειν μὲν χρὴ σέ, μανϑάνειμ δ᾽ ἐμέ. 810 

ΟΡ. λέγοιμ᾽ ἄν, ἀκοῇ πρῶτον ᾿Ηλέκτρας τάδε" 
᾿Δτρέως Θυέστου τ᾽ οἶσϑα γενομένην ἔριν; 

Ιῷ. ἤκουσ᾽, ἃ χρυσῆς ἀρνὸς ἦν νείκη πέρι. 
ΟΡ ταῦτ᾽ οὖν ὑφήνασ᾽ οἶσϑ'᾽ ἐν εὐπήνοις ὑφαῖρ: 
ΙΦ. ὧὦ φίλτατ᾽, ἐγγὺς τῶν ἐμῶν χρίμπτῃ φρενῶν. δ8διῦ 
ΟΡ, εἰκώ τ᾽ ἐν ἵστοϊῖς ἡλίου μετάστασιν; 

ΙΦῷ. ὅὕφηνα καὶ τόδ᾽ εἶδος εὐμίτοις πλοκαῖς. 

ΟΡ, καὶ λούτρ᾽ ἐς Αὖλιν μητρὸς ἀνεδέξω πάρα: 
ΙΦῷ. οἶδ᾽" οὐ γὰρ ὃ γάμος ἐσϑλὸς ὥν μ᾽ ἀφείλετο. 
ΟΡ, τί γάρ; κόμας σὰς μητρὶ δοῦσα σῇ φέρειν; 820 

ΙΦ. μνημεῖά γ᾽ ἀντὶ σώματος τοὐμοῦ τάφω. 

τ9ῦ ἐκπεπληγμένος 1, (ἴα 50Υ. αὖ ἴ40116 ἐκπεπληγμένη ἸΘΡῚ ῬοΒΒ10), 
ἐχπεπληγμένη ταυὺ. ἴῃ ἐκπεπληγμένος ᾿ 790 σὲ πιστῷ) Μοᾶν!ρ,, ἀπιστῶ 
1,}. σ᾽ ἀπίστῳ Μανκίᾶθαὰ 1797 ϑαυμαστά μοι Ἠθγνοτᾶθθ 798 ΧΌ.]} 
ΙΦ. Μομκ |{ ξέν᾽] Ε]ΠΒ]οΥ, ξεῖν᾽ ΤΡ 800 συχασιγνήτη , Υ ΒΌΡΟΙ καὶ 
5807.» 806 ἦ] Μομκ, ἡ ΠΡ Β8δο07 γε] ϑϑια]θυ, τὲ 17. οὗ ᾿κπέφυκχ᾽] 
ἘΠΙΆΒ]ΘΥ (οὗ πέφυκ᾽ ϑ614]61), ἐχκπέφυκ᾽ ΠΡ 808 τῶνδ᾽ ἐμοὶ ΤΡ 
809 τί 7 810 μαϑάνειν Γ 811 ἀο]οὺ Μοηΐς | ἀκοῇ] Πδιβῖκθ, ἄκουξ 
ΤΡ ἠλέκτρᾳ 1,, ας ΒΌΡΘΥΙΒΟΙ. 1. γ6] ὁ, ἠλέχτρα Ρ 812 οἶσϑα] 64. 
Βιυθδοβίαμπδ, οἶδα Π7Ρ 818 ἤκουσ᾽ ἃ] ΜΕΚΙοΥ, ἤκουσα 1, ἦν νείκη] 
ΜΘΚΙον οὐ πϑάθυτηθομοθι, ἡνίκ᾽ ἦν 7} 810 χρίμπτῃ] 5011081, κάμπτῃ 
1,}, κάμπτεις ΒΙομη6] ἃ 818 54. βυβρθοι 819 δᾷ ἀφείλετο ΒΌΡΘΙΒΟΙ, 
τοῦτο, τὸ μὴ εἰδέναι 1 
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ΟΡ. ἃ δ᾽ εἶδον αὐτός. τάδε φρἄσω τεκμήρια" 

Πέλοπος παλαιὰν ἐν δόμοις λόγχην πατρός, 

ἣν χερσὶ πάλλων παρϑένον Πισάτιδα 

ἐκτήσαϑ᾽ ᾿Ιπποδάμειαν, Οἰνόμαον κτανών, 89ῦ 

ἐν παρϑενῶσι τοῖσι σοῖς κεκρυμμένην. 

Ιῷ. ὦ φίλτατ᾽, οὐδὲν ἄλλο, φίλτατος γὰρ εἶ, 
ἔχω σ᾽, Ὀρέστα, τηλύγετον 

χϑονὸς ἀπὸ πατρίδος 
᾿Δργόϑεν, ὦ φίλος. 880 

ΟΡ, κἀγώ σὲ τὴν ϑανοῦσαν, ὡς δοξάξεται. 
κατὰ δὲ δάκρυ, κατὰ δὲ γόος ἅμα χαρᾷ 
τὸ σὸν νοτίξει βλέφαρον, ὡσαύτως δ᾽ ἐμόν. 

᾿ἸΙῷ. τὸ δέ τι βρέφος ἔλιπον ἀγκάλαι- 
σι νεαρὸν τροφοῦ νεαρὸν ἕν δόμοις. 88 

ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν ἐμοῦ 
ψυχά, τί φῶ; ϑαυμάτων πέρα καὶ λόγου 

πρόσω τάδ᾽ ἐπέβα. 840 

ΟΡ, τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖμεν ἀλλήλων μέτα. 
ΙΦῷ. ἄτοπον ἡδονὰν ἔλαβον. ὦ φίλαι" 

δέδοικα δ᾽ ἐκ χερῶν μὲ μὴ πρὸς αἰϑέρα 
ἀμπτάμενος φύγῃ" 
ἰὼ Κυκλωπὶς ἑστία, ἰὼ πατρίς, 845 

Μυκήνα φίλα, 

χάριν ἔχω ζόας. χάριν ἔχω τροφᾶς. 

ὅτι μοι συνομαίμονα τόνδε δόμοις 

ἐξεϑρέψω φάος. 

" 824 χερσὶ ν Ῥοϑὺ ἡ οιᾶβϑο | πισσάτιδκ ΤΡ 826 ἐπαρϑε- 
νῶσι ' ἐν παρϑενῶσι γ᾽ 828 τηλύγετον ἴογί. νΘΥθα1 884 το θη 1 

829 [οτῦ. πατρίας 882 δάκρυ] δάκρυα δάκρυα ΑἸά.. ἀπᾶθ δάκρυ᾽ 
ἀδάκρουα Μυβρτανο [ κατὰ γόος ΘΙ]. 884 τὸν ἔτι ΒεοΙσκ, ἔλιπον 
ἔλιπον ΕἸχ, Τοτύ. τηλύγετον (ὁΧ ν. 828) βρέφος σ᾽ ἔλιπον 880 5α. εὐτυχὼν 
ΤῬ, εὐτυχῶν γΡ} ψυχᾷ τί φῶ; 1,, ψυχὰ ΟΡ. τί φῶ; ιῷ. ῬΊ ὦ... φῶ! 
ἔονῦ. ὦ ϑυμὲ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν, τί φῶ: 840 τάδ᾽ ἐπέβα 
πρόσω ὟΝ Ε1] [| ἁπέβα ἘοΙ5Κ6 842 ἧδον, ΒοΙΙρΡύΟ ΒΌΡΟΥ ν ΘΟΙΠΡΘΏΘΙΟ 
ἃν 564 τῷ τὖῦ ἧς ἸΘΡῚ ρῬοπδιὺ 1,, ἡδονῆς , ἁδονὰν Ἰ»ιπαου 848 ἐκ 
Ῥ ρα καὶ ΘΌΡΘΥΒΟΥ.  γ8] ρ, ούᾶβο δηῃύθ χ ἔουῦ. γ 840 ἰὼ 1,, 58 ἡ 
ΘΥαΒατα, ὦ Ρ΄| Κυκλωπὶς ἑστία] Ἠοδιϊηδπη, κυκλωπίδες ἑστίαι 1, Ὁ] ἰὼ 1), 
5604 ν ϑιάβϑυμῃ, ὦ ἢ 847 ζόας] ΒΙοιηῆο]α, ζωᾶς ΠΡ 848 δόμοισιν 
ΘΙ] Υ 

οι 
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ΟΡ, γένει μὲν εὐτυχοῦμεν, ἐς δὲ συμφοράς. 860 
ὦ σύγγον᾽, ἡμῶν δυστυχὴς ἔφυ βίος. 

ΙΦ. ἐγὼ μέλεος οἶδ᾽, ὅτε φάσγανον 
δέρα ᾿φῆκέ μοι μελεόφρων πατήρ. 

ΟΡ, οἴμοι. δοκῶ γὰρ οὐ παρών σ᾽ ὁρᾶν ἐκεῖ. 8δ 
ΙΦ. ἀνυμέναιος, ὦ σύγγον᾽, ᾿Αχιλλέως 

ἐς κλισίαν λέκτρων 

δολίαν ὅτ᾽ ἀγόμαν" 

παρὰ δὲ βωμὸν ἦν δάκρυα καὶ γόοι. 860 
φεῦ φεῦ χερνίβων ἐκεῖ. 

ΟΡ, ᾧμωξα κἀγὼ τόλμαν ἣν ἔτλη πατήρ. 

ΙΦ. ἀπάτορα πατέρα, πότμον (ἄποτμον» ἔλαχον. 

ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων κυρεῖ 80ῦ 
ΟΡ, εἰ σόν γ᾽’ ἀδελφόν, ὦ τάλαιν᾽. ἀπώλεσας. 
1Φ. δαίμονος τύχα τινύς. 

ὦ μελέα δεινᾶς τόλμας. δείν᾽ ἔτλαν 
δείν᾽ ἔτλαν, ὥμοι σύγγονε. παρὰ δ᾽ ὀλίγον᾽ 810 
ἀπέφυγες ὄλεθρον ἀνόσιον ἐξ ἐμᾶν 
δαϊχϑεὶς χερῶν. 

ἁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς τίς τελευτά; 

τίς τύχα μοι συγκυρήσδει; 

τίνα ὅοι πόρον εὑρομένα 8τῦ 
πάλιν ἀπὸ πελέκεως, ἀπὸ φόνου πέμψω 
πατρίδ᾽ ἐς ᾿Ζργείαν, 

πρὶν ἐπὶ ξίφος αἵματι σῷ 880 

πελάσαι; τόδε τόδε σόν, ὦ μελέα ψυχά, 

882 [ογὐ. ἐγὼ {μὲνν 864 δέρα 1, Ὲ. Ἢ Β0ρ61 α 8061. » | ̓ φῆκε] 
Β]ΙΏΒΙου, ϑῆκε ΤΡ μκ 1, οὐ ΒΌΡΘΥΙ μὶ 801. γ6] τθβοῦ. ἡ ϑῦῦ παρώ ἴ5), 
ν ἰηΐγω ὦ 884. 7, νγ61] 1 806 ὦ οἴη. 1.}Ὁ. δϑά. ϑ8ι: 416. 807 λέκων 1. 

Ἵ 
ΞΟ 0 λέχτρων ἰ, λύκων» δ8ῦϑ5α. δόλι ὅτ᾽ ἀγόμαν Ἠδητηδηῃ, δόλιον ἀγόμαν Ηδι- 

ἴυπρ (δόλιον ὅτ᾽ ΠΟΥ) [ ἐς κλισίαν ἄλεκτρον δόλι ἀγόμαν ΝΥ οα. ΒαθθΥ 
801 ΟΡ., 862 ΙΦ., 80ῦ ΟΡ,, 869 δηΐο δείν᾽ ΙΦ. 1,.Ὀ. οοτγτοχιῦ Τγτ- 

δῦ, Ώ181 αποα 807 ΟΥοϑὉ1 οοπὐϊηπενῦ, αἀθτη. νϑύϑαμι ΠρΠ]ρΘηῖδ6 αἀθαϊὺ 
ΘΘΙΑΙΟΥ 801 [οτύ. ἐκεῖ ζφοινίων» 804 ἀπάτορα πατέρα, πότμον 
ἄποτμον] Ἠδτίαηρ (πατέρ᾽ ἀπάτορα τὸν ἐμὸν ἔλαχον οοπίθοθταῦ Ὁ ΠΟΩΥ- 
τηῖ15), ἀπάτορ᾽ ἀπάτορα πότμον 1," 801 νουβι] 86 βιθιθαηρι Μοηῖϊς | 
τέχνᾳ τινός Ἠογνοτάθῃ, ἔογῦ. συναλλαγᾷ 8711 ἀπέφυγες] 64. Βγαθδἃ- 
ομΐδηδ, ἀμφέφυγες ΤΡ 818 αὐτοῖς} Βούπθ, αὐτοῖσι 1," 814 συγ- 
κυρήσει} Βοίμο, συγχωρήσει 7 810 πελέκεως) ΠδΙΒΚΘ, πόλεως ΤΡ 
881 παλαῖσαι Ῥ, πελάσσανι Ναθποῖς. ΑἸθογαιη τόδε ἀο]οὺ Ξ'.61416. 
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χρέος ἀνευρίσκειν. 
πότερον κατὰ χέρσον. οὐχὶ ναΐ, 

ἀλλὰ ποδῶν ῥιπᾷ;: 88 

ϑανάτῳ πελάσεις ἄρα βάρβαρα φῦλα. 

καὶ δι᾿ ὁδοὺς ἀνόδους στείχων᾽ διὰ κυανέας μὴν 
στενοπόρου πέτρας μακρὰ κέλευϑα να- 890 

ἴοισιν δρασμοῖς. 

τάλαινα, τάλαινα. 

τίς ἄρ᾽ οὖν, τάλαν, ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς ἢ 89 

τί τῶν ἀδοκήτων 

πόρον ἄπορον ἐξανύσας 

δυοῖν τοῖν μόνοιν ᾿Δτρείδαιν φαν εἴ 

κακῶν ἔκλυσιν; 

ΧΟ. ἐν τοῖσι ϑαυμαστοῖσι καὶ μύϑων πέρα 900 
τάδ᾽ εἶδον αὐτὴ κοὐ κλύουσ᾽ ἀπαγγελῶ. 

ΠΥ͂, τὸ μὲν φίλους ἐλϑόντας εἰς ὄψιν φίλων, 
Ὀρέστα, χειρῶν περιβολὰς εἰκὸς λαβεῖν" 
λήξαντα δ᾽ οἴκτων κἀπ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐλϑεῖν χρεών, 
ὅπως τὸ κλεινὸν ὄμμα τῆς σωτηρίας 90ὅ 

λαβόντες ἐκ γῆς βησόμεσϑα βαρβάρου. 

σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ ᾿κβάντας τύχης, 
καιρὸν λαβόντας, ἡδονὰς ἄλλας λαβεῖν. 

ΟΡ, καλῶς ἔλεξας" τῇ τύχῃ δ᾽ οἶμαι μέλειν 
τοῦδε ξὺν ἡμῖν᾽ ἣν δέ τις πρόϑυμος ἢ, 910 

σϑένειν τὸ ϑεῖον μᾶλλον εἰκότως ἔχει. 

ΙΦ. οὐδέν μ᾽ ἐπίσχῃ γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσῃ λόγου 

8806 ἄρα] ἀνὰ Μαγκὶδπα 881 δι᾽ ὁδοὺς] ΠοΙθΚο, διόδους ΤΡ 

890 κέλευθα 1,, ϑα ογδϑιὺ οὖ ΒΌΡΘΥ δὺ 50Υ. ἢ 891 ναΐοισιν] ὥΘΙΑΙΘΥ, 
ναίοισι ΤΡ 892 τάλενα τάλαινα ΤῸ, ὁοΥ. Ρ 896 ἄρ᾽] Μαευκδπα, 
ἂν 1, τάλαν] Βδάμδιη, τάδ᾽ ἂν ΤΡ 89 5646. ἕογύ. τίς ἀρ᾽ οὖν, 
τάλαιν᾽, ἢ ϑεὸς ἢ βροτῶν ἀπόρων πόρον κτὲ. (ἀ6]οὑ15 νΘΥ018 τάλαινα 
τάλαινα 892) 8097 πόρον εὔπορον γ6] ἀπόρων πόρον Ἠθηηδηη 
898 ροβὺ ἀτρείδαιν τῶϑιχα ααἸ Πα πὸ ἔθου ΠΠ θυ υατη, φανξῖ νΘΥΒᾺΙ ΒΘΟ ΘΗ 
ϑἀατιαιῦ 1, οτὰ.. 001 κοὐ] 1,. Πιπάοτῖ, καὶ ΤΡ 902 ΠΎ. οτι. 
1,Ρ, δααϊαϊῦ Ἡραΐῃ 906 ὄμμα ὩΡοΟΡΥ. Ῥαγθ., ὄνομα ΠΡ 906 βη- 
σόμεϑα Ῥ, βησόμεσϑα 908 [οτύ. καιρόν τ΄ ἀφέντας (αποα οὐδη 
ΜΆΘΗΙ ρῥυόροβα) ἡδονῆς ἀπαμπλακεῖν 909 μέλκειν ([ᾳθταῦ μέλλειν) 
ΠΝ Ο]0 σὺν ΤΡ ξὺν ἡ τιρο)] ς ογδϑατ ἢ Ρ 912 ἀποστήσει ΡῚ 
οὐ δεῖ μ᾽ ἐπισχεῖν οὐδ᾽ ἀποστῆσαι Κνιδα]α (οὐδ᾽ ἀποστήσεις ὙΝ 61], τη8}}1π| 
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πρῶτον πυϑέσϑαι τίνα ποτ᾽ ᾿Ηλέχτρα πότμον 
εἴληχε βιότου" φίλα γὰρ ἔσται πάντ᾽ ἐμοί. 

ΟΡ. τῷδε ξυνοικεῖ βίον ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 91 
ΙΦ. οὗτος δὲ ποδαπὸς καὶ τίνος πέφυκε παῖς; 

ΟΡ Στρόφιος ὃ Φωκεὺς τοῦδε κλήξεται πατήρ. 

Ιῷ. ὅδ᾽ ἐστί γ᾽ ᾿4τρέως ϑυγατρός, ὁμογενὴς ἐμός; 

ΟΡ, ἀνεψιός γε, μόνος ἐμοὶ δαφὴς φίλος. 

ΙΦ. οὐκ ἦν τόϑ᾽ οὗτος ὅτε πατὴρ ἔκτεινέ με. 920 
ΟΡ, οὐκ ἦν" χρόνον γὰρ Στρόφιος ἦν ἄπαις τινά. 
ΙΦ. χαῖρ᾽ ὦ πόσις μοι τῆς ἐμῆς ὁμοσπόρου. 
ΟΡ. καἀμός γε σωτήρ, οὐχὶ συγγενὴς μόνον. 

ΙΦ. τὰ δεινὰ δ᾽ ἔργα πῶς ἔτλης μητρὸς πέρι; 

ΟΡ. σδιγῶμεν αὐτά᾽ πατρὶ τιμωρῶν ἐμῷ. 92 

ΙΦῷ. ἡ δ᾽ αἰτία τίς ἀνθ’ ὅτου κτείνει πόσιν: 
ΟΡ ἔα τὰ μητρός" οὐδὲ σοὶ κλύειν καλόν. 

Ιῷ. σιγῶ: τὸ δ᾽ Ἴ4ργος πρὸς σὲ νῦν ἀποβλέπει; 
ΟΡ Μενέλαος ἄρχει" φυγάδες ἐσμὲν ἐκ πάτρας. 

Ιῷ. οὔ που νοσοῦντας ϑεῖος ὕβρισεν δόμους; 980 
ΟΡ οὔκ, ἀλλ᾽ ᾿Ερινύων δεῖμά μ᾽’ ἐκβάλλει χϑονός. 
ΙΦῷ. ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς κἀνθάδ᾽ ἠγγέλθης μανείςο: 
ΟΡ. ὥφϑημεν οὐ νῦν πρῶτον ὄντες ἄϑλλιοι. 

ΙΦῷ. ἔγνωκα, μητρός σ᾽ οὕνεκ᾽ ἠλάστρουν ϑεαί. 

ΟΡ, ὥσϑ᾽ αἱματηρὰ στόμι᾽ ἐπεμβαλεῖν ἐμοί. 98 
ΙΦ. τί γάρ ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδ᾽ ἐπόρϑμευσας πόδα; 

ΟΡ, Φοίβου κελευσϑεὶς ϑεσφάτοις ἀφικόμην. 

ΙΦ. τί χρῆμα δρᾶσαι; ῥητὸν ἢ σιγώμενον; 

ΟΡ, λέγοιμ᾽ ἄν" ἀρχαὶ δ᾽ αἵδε μοι πολλῶν πόνων. 

μηδ᾽ ἀποστήσῃς), οὐδέν μ᾽, ἐπίσχες, τοῦδ᾽ ἀποστήσει. προΥ, οὐδέν μ᾽, 
ἐπίστω, τοῦδ᾽ ἀποστήσει. (]οδ] 918 πυϑέσϑαι 1,. τι ϑέσοϑαι Ρ 
914 [οτῦ. φίλα δὲ τἀμὰ πάντ᾽ 918 ϑυγατρός] παιδός Ἐ]τηΒΙΘΥ 
918---989 11η60]86 ργϑϑῆχϑθ ἴθ Ρ' 928 τὸ δ᾽] τί δ΄; ΟΥ̓ 980 οὔ 
που 1, Ὁ. που ἴῃ πῶ ταυῦῦ. ἴ, ἧπου ρ οὐ ἴπ τηᾶτρ. 1 | ὕβρισε 17, ὕβρι- 
σεν ἴ0 0981 ἐριννύων ᾿, ᾿Ερινῦν Πιπαονΐ 982 ἄρ᾽ ΤΡῚ ἀπ ὦ 
ἠγγέλϑης} Ῥογβοπο δαοίουθ ΕΠ]Τ5]6γ, ἠγγέλης ΤΡ 982 Βα. ῬΟΕΡ 995 
οΟ]]οοαῦ ΜΟΩς 984 σ᾽ οτῃ. 1... δα. ΜανκΙαπα [ εἵνεκ᾽ βου Θμα στη, 
151 ρούϊιβ κύνες γγὸ ϑεαί, ρομὶ ἀθρϑὺύ. Οἷν. ΒΕ]. 1842, Αθβοι. πο. 928, 
052. οϑῦ ὥστ᾽ Ῥ, ὥσϑ' »| αἱματηρὰ στόμιά γ᾽ ἐμβαλεῖν ἘΠΤΉΒΙΘΥ, 
ἕογῦ. αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπεμβάλλειν (οἵν. ΑΘΒοι. ἔπτη. 187) 987 κελευ- 
θεὶς Τ᾽ κελευσϑεὶς »ῷὶ 988 δρᾶσαι) ΕἸτηΒΙΘγ, δράσειν 1 
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ἐπεὶ τὰ μητρὸς ταῦϑ᾽ ἃ σιγῶμεν κακὰ 940 
ἐς χεῖρας ἦλϑε, μεταδρομαῖς ᾿Ερινύων 
ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες ἐμμανῆ πόδα, 

ἔστ᾽ εἰς ᾿άϑήνας δή μ᾽ ἔπεμψε Δοξίας, 

δίκην παρασχεῖν ταῖς ἀνωνύμοις ϑεαῖς. 

ἔστιν γὰρ ὁσία ψῆφος, ἣν ρει ποτὲ 94ὕ 
Ζεὺς εἴσατ᾽ ἔκ του δὴ χερῶν μιάσματος. 
ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖσε, πρῶτα μέν μ᾽ οὐδεὶς ξένων 
ἑκὼν ἐδέξαϑ', ὡς ϑεοῖς στυγούμενον᾽ 

οὗ δ᾽ ἔσχον αἰδῶ, ξένια μονοτράπεξά μοι 
παρέσχον, οἴκων ὄντες ἐν ταὐτῷ στέγει, 960 
σιγῇ δ᾽ ἐτεκτήναντ᾽ ἀπόφϑεγκτόν μ᾽, ὅπως 
δαιτὸς γενοίμην πώματός τ᾽ αὐτῶν δίχα, 

ἐς δ᾽ ἄγγος ἴδιον ἴσον ἅπασι βακχίου.. 
μέτρημα πληρώσαντες εἶχον ἡδονήν. 

κἀγὼ ᾿ξελέγξαι μὲν ξένους οὐκ ἠξίουν, οὔ 
ἤλγουν δὲ σιγῇ κἀδόκουν οὐκ εἰδέναι, 

μεταστενάξων, οὕνεκ᾽ ἦ μητρὸς φονεύς. 
κλύω δ᾽ ᾿4ϑηναίοισι τἀμὰ δυστυχῆ 
τελετὴν γενέσϑαι, κἄτι τὸν νόμον μένειν, 

χοῆρες ἄγγος Παλλάδος τιμᾶν λεών. 960 

ὡς δ᾽ εἰς άρειον ὄχϑον ἧκον, ἐς δίκην 
ἔστην, ἐγὼ μὲν ϑάτερον λαβὼν βάϑρον, 
τὸ δ᾽ ἄλλο πρέσβειρ᾽ ἥπερ ἦν ᾿Ερινύων. 
εἰπὼν δ᾽ ἀκούσας ϑ᾽ αἵματος μητρὸς πέρι. 
Φοῖβός μ᾽ ἔσωσε μαρτυρῶν. ἴσας δὲ μοι 90 
ψήφους διηρίϑμησε Παλλὰς ὠλένῃ" 

νικῶν δ᾽ ἀπῆρα φόνια πειρατήρια. 

941 ἐριννύων ΠὃἑἙΒ 942 ἠλαυνόμεϑα 1,, α δ. 1, νοὶ] ἡ | ἐμμανῆ] 
ΘΙ], ἔνϑεν μοι 1... Οἷν. ΕΠ. 1258 948 ἔστ᾽ εἰς... δή μ᾽] ὟΥ6Ι], 
εἰς τὰς... δή γ᾽ ΤΡ 945 ἔστι 1,, ἔστιν 1ὉὈὉὃὉ 947 ἐλθὼν 1,:Ῥ, ὄντα 

ΒΌΡΟΙ ὧν 501. ἴῃ 7.) ἴῃ. γϑοθη ββίτηδ, αὐιᾶθ ΘΒ ΘΙ 1 ΤηδΥρ.. 501. ὅρα | 
μ᾽ οι. 1,.Ῥ, δαα. ΒΕΥΠΘΒ 960 στέγει] ΑἸάϊηδ, τέγει 17 οὖ τέ ἴῃ τϑϑ. 
Βουιρίο Ρ 981 56. ροδὺ 984 οοἸ]οοεῦ Εἰ. α΄. Ξοοθμθ 9981 ἐτεκτήναντ᾽ 
1,, ἐτεχτήνατ᾽ ῬΊ ἴοτύ. ἀπόφϑογγον 902 αὐτῶν] ϑολίσον, αὐτοῦ ΠΡ 

9ο6ὅ κἀγὼ ᾿ξελέγξαι] Μαγκ]αηα, χκἀγώγ᾽ ἐξελέγξαι 1Ὁ 907 μετα- 
στενάξων] 5ο11051, μέγα στενάζων 1, ᾿] ἦ] ἘΠ]πΙΒΙογ, ἦν ΠΡ 962 ἔστην] 
ΕΠ]ΤΏΒ]ΘΥ, τ΄ ἔστην 1, Ρ] κάτερον Ῥ, ϑάτερον ρΡ 968 ἐριννύων 069" 
904 δ΄ οἵη. 1... δαα. Ἐ]τηθθν 966 διηρίϑμησε 1,, διηρίϑμιξε Ῥ' ἀπαθ 
διερρύϑιμιζε ὥθΙα]ου 
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ὅσαι μὲν οὖν ἕξοντο πεισϑεῖσαι δίκῃ; 
ψῆφον παρ᾽ αὐτὴν ἱερὸν ὡρίσαντ᾽ ἔχειν" 
ὅσαι δ᾽ ᾿Ερινύων οὐκ ἐπείσϑησαν νόμῳ, 970 
δρόμοις ἀνιδρύτοισιν ἠλάστρουν μ᾽ ἀεί, 
ἕως ἐς ἁγνὸν ἦλϑον αὖ Φοέβου πέδον. 
καὶ πρόσϑεν ἀδύτων ἐκταϑείς, νῆστις βορᾶς. 
ἐπώμοσ᾽ αὐτοῦ βίον ἀπορρήξειν ϑανών, 
εἰ μή μὲ σώσει Φοῖβος, ὅς μ’ ἀπώλεδεν. 971 
ἐντεῦϑεν αὐδὴν τρίποδος ἔκ χρυσοῦ λακὼν 
Φοῖβός μ᾽ ἔπεμψε δεῦρο, διοπετὲς λαβεῖν 

ἄγαλμ᾽ ᾿“ϑηνῶν τ᾽ ἐγκαϑιδρῦσαι χϑονί. 
ἀλλ᾽ ἥνπερ ἡμῖν ὥρισεν σωτηρίαν, 
σύμπραξον" ἢν γὰρ ϑεᾶς κατάσχωμεν βρέτας, 980 

μανιῶν τε λήξω καὶ δὲ πολυκώπῳ σκάφει 
στείλας Μυκήναις ἐγκαταστήσω πάλιν. 

ἀλλ᾽. ὦ φιληϑεῖσ᾽. ὦ κασίγνητον κάρα, 
σῶσον πατρῷον οἶκον, ἔκσωσον δ᾽ ἐμέ" 
ὡς τἄμ᾽ ὕλωλε πάντα καὶ τὰ Πελοπιδῶν, 98ὅ 
οὐράνιον εἰ μὴ ληψόμεσϑα ϑεᾶς βρέτας. 

ΧΟ. δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπιξαρεῖ 

τὸ Ταντάλειον σπέρμα διὰ πόνων τ᾽ ἄγει. 

ΙΦ. τὸ μὲν πρόϑυμον, πρίν δὲ δεῦρ᾽ ἐλϑεῖν, ἔχω 
"άργει γενέσϑαι καὶ σέ, σύγγον᾽, εἰσιδεῖν, 990 
ϑέλω δ᾽ ἅπερ σύ, δέ τε μεταστῆσαι πόνων 
νοσοῦντά τ᾽ οἶκον, οὐχὶ τῷ κτανόντι με Ξ 
ϑυμουμένη,. πατρῷον ὀρϑῶσαι πάλιν" 

σφαγῆς τε γὰρ σῆς χεῖρ᾽ ἀπαλλάξαιμεν ἂν 

968 πεισϑεῖσαι, εν Ῥοϑὺ πὶ ΟΧ δ]1ὦ ᾿ΠὐοΥῶ ΟΟΥΤ., ὦ 910 ἐριννύων 
7016} 971 ἀϊδούτοισιν 1,. ΙπαοΥῇ 9714 ἐπώμοσ᾽ 17, 564 510 50. αὖ 
ἐπώμωσ᾽ ἸοσῚ ροκδιύ, ἐπώμωσ᾽ Ῥ, ἐπώμοσ᾽ ρ}] βίον... ϑανών] πνεῦμ᾽.. 
βίου (οἴν. ΟΥ. 864, Ττο. 166, ΑΘβοῃ. Ῥϑιβ. ὅ10) Ε΄. ὅσα. ϑομτιαῦ 9176 λα- 
κὼν) ϑοα!σου, λαβὼν ΠΡ 9117 διοπετὲς ἴῃ διϊπετὲς ΟΟΥΤΊΘΘΙΘ γΟ] 556 
νἱἀοίαν ἢ 9178 ἐγκαϑιδρύσαι Π'Ὸ0᾿ 919 ὥρισε 1, 9 ὥρισεν ἰ 980 ἢν] 
ΘΙ] ον, ἂν 1.} 982 μυκήναις 1, 568 ΄ 1ῃ γΥ88. ΒΟΥ. ἰ, μυκήναι , ς 
δαα. ρ} 988 φίλεϊσ᾽ δι 6Χ ἡ οοτγθοίο Ρ 984 δ᾽ ἐμέ] ΘΙ Πού, δέ με 
1Ῥ 986 ληψόμεϑα 1,4 χηψόμεσϑα 987 ἐπιξαρεῖ] Ἡθγνθτάθῃ, 
ἐπέζξεσε 7 988 ἄγει] Οδηΐον, ἀεί ΠΡ 990 ἐσιδεῖν 1, Γ΄, εἰσιδεῖν 
». δαβιπη ἀοϊοῦ Νὅυοῖκ 991 σέ... πόνων] Οδηΐοι, σοι (σοί ῬῚ .. 
πόνον 1, Ὁ (πόνων ἴπ ΔΡΟΡῪ.) [| κτανόντι] Ἠθαΐῃ, κτανοῦντι 1 ἢ 
998 πάλιν] Μαγκίαμα, ϑέλω 1,.Ρ, Ῥοϑῦ 998 πομηα]]ὰ ΘΧοΙα 1556 νἹἀθηΐαῦ 
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σώσαιμί τ᾽ οἴκους. τὴν ϑεὸν δ᾽ ὅπως λάϑω οθῦ 
δέδοικα καὶ τύραννον, ἡνίκ᾽ ἂν κενὰς 

κρηπῖδας εὕρῃ λαΐνας ἀγάλματος. 

πῶς δ᾽ οὐ ϑανοῦμαι; τίς δ᾽ ἔνεστί μοι λόγος; 

ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἕν τι τοῦϑ' ὁμοῦ γενήσεται, 
ἄγαλμά τ᾽ οἴσεις κἄμ᾽ ἐπ᾽ εὐπρύμνου νεὼς 1000 
ἄξεις, τὸ κινδύνευμα γίγνεται καλόν᾽ 

τούτου δὲ χωρισϑεῖσ᾽ ἐγὼ μὲν ὔὄλλυμαι, 
σὺ δ᾽ ἂν τὸ σαυτοῦ ϑέμενος εὖ νόστου τύχοις. 
οὐ μήν τι φεύγω γ᾽ οὐδέ μ᾽ εἰ ϑανεῖν χρεὼν 
σῶσαι τὰ σ᾽" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἀνὴρ μὲν ἐκ δόμων 100ὅ 
ϑανὼν ποϑεινός. τὰ δὲ γυναικὸς ἀσϑενῆ. 

ΟΡ. οὐκ ἂν γενοίμην σοῦ τὲ καὶ μητρὸς φονεύς" 

ἅλις τὸ κείνης αἷμα" κοινόφρων δὲ σοὶ 

'καὶ ζῆν ϑέλοιμ᾽ ἂν καὶ ϑανὼν λαχεῖν ἴσον. 
ἄξω δέ σ᾽, ἤνπερ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω, 1010 

πρὸς οἶκον, ἢ σοῦ κατϑανὼν μενῶ μέτα. 
γνώμης δ᾽ ἄκουσον" εἰ πρόσαντες ἦν τόδε 
᾿Δρτέμιδι, πῶς ἂν “οξίας ἐθϑέσπισε 

κομίσαι μ᾽ ἄγαλμα ϑεᾶς πόλισμα Παλλάδος 

καὶ σὸν πρόσωπον εἰσιδεῖν; ἅπαντα γὰρ 101ὅ 

συνϑεὶς τάδ᾽ εἰς ἕν νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. 

ΙΦ. πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὥστε μήϑ᾽ ἡμᾶς ϑανεῖν. 
λαβεῖν ὃ’ ἃ βουλόμεσϑα; τῇδε γὰρ νοσεῖ 
νόστος πρὸς οἴκους᾽ ἦδε βούλευσις πάρα. 

ΟΡ, ἂρ᾽ ἂν τύραννον διολέσαι δυναίμεϑ' ἄν; 1090 
ΙΦ. δεινὸν τόδ᾽ εἶπας. ξενοφονεῖν ἐπήλυδας. 

996 τ΄] Μαυκίδηά, δ᾽ ΖΡ 990 δέδοικα] ον. οὐκ οἶδα 991 κρη- 
“πίδας Ρ᾿ κρηπῖδας ρ 998 πῶς οὐ Βεάπδπι 999 ἕν τι τοῦϑ'᾽] ἴοτύ. 
ἔσϑ᾽ ἡ. ταῦϑ'᾽ (ταῦϑ᾽ ἰῶτα ΜαιΚΙδπα) 1000 ἀγάλματ᾽ οἴσεις 
1001 γίνεται Ῥ 1002 τούτω δὲ χωρισϑέντ᾽ ΝΥ 61] 1005 σῶσαι τὰ 
σ᾽] ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ (σῶσαι ἴᾶτι Ἠδυῤαπρ)ὴ, σώσασα σ᾽ ΤΡ 1000 γυναικῶν 
(ων ΘΟΙΏΡΘΠΘΙΟ 501.) ., γυναικὸς Ρ 1009 ζῶν Μυβρτανθ 1010 5α. 
ἀο]οῦ Πιπαοτῖ 1010 ἄξω δέ σ᾽] Οδηΐον, ἥξω δέ γ᾽ 7}: ἐνταυϑοῖ 
πέσω] ἴογὺ. ἐκσωϑῶ χϑονός 1011 εἴ σου 1, ῬῈ, ἤ 5αροι εἴ βου. 7, κατ- 
ϑανὼν ατ ἴῃ Τ88. 501. ὦ) 1014 πόλισμα] ἘΠ]ΠΊΒ]Θγ, πόλισμ᾽ εἰς 17. 
Ῥορὺ 1014 Ἰδοχπδηη 6586 πιοητὶὺ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂'᾽ 1011 ϑανεῖν 1,, κτανεῖν 
Ῥ᾿ 1018 λαβεῖν 1,, λαϑεῖν ᾿΄] νοσεῖ] ΜευΚ]δηα, νόει ΠΡ 1019 ἥδε 
βούλευσις] ΜδγκΚΙαπα, ἡ δὲ βούλησις ΤΡ 1020 ἄρ᾽ οὖν ΜαΙΚΙαπά 
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ΟΡ, ἀλλ᾽, εἰ σὲ σώσει κἀμέ, κινδυνευτέον. 

Ιῷ. οὐκ ἂν δύναιο, τὸ δὲ πρόϑυμον ἤνεσα. 
ΟΡ, τί δ᾽, εἴ μὲ ναῷ τῷδε κρύψειας λάϑραᾳ; 

[[Φ. ὡς δὴ σκότος λαβόντες ἐκσωϑεῖμεν ἄν; 102 

ΟΡ, κλεπτῶν γὰρ ἡ νύξ, τῆς δ᾽ ἀληϑείας τὸ φῶς.] 

ΙΦ. εἴσ᾽ ἔνδον ἱεροφύλακες, οὺς οὐ λήσομεν. 
ΟΡ. οἴμοι, διεφϑάρμεσϑα᾽ πῶς σωϑεῖμεν ἄν; 

ΙΦ. ἔχειν δοκῶ μοι καινὸν ἐξεύρημά τι. 

ΟΡ. ποῖόν τι; δόξης μετάδος. ὡς κἀγὼ μάϑω. 1080 

ΙΦ. σταῖς δαῖσι μανίαις χρήσομαι σοφίσμασι. 

ΟΡ. δειναὶ γὰρ αἱ γυναῖκες εὑρίσκειν τέχνας. 

ΙΦ. φονέξα δὲ φήσω μητρὸς ἐξ ΄ἄργους μολεῖν. 

ΟΡ χρῆσαι κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς. εἰ κερδανεῖς. 

ΙΦ. ὡς οὐ ϑέμις δὲ λέξομεν ϑύειν ϑεᾷ, 108 

ΟΡ. τίν᾽ αἰτίαν ἔχονϑ' ; ὑποπτεύω τι γάρ. 

ΙΦ. οὐ καϑαρὸν ὄντα, τὸ δ᾽ ὅσιον δώσω φόβῳ. 
ΟΡ, τί δῆτα μᾶλλον ϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἁλίσκεται; 
ΙΦ. πόντου σὲ πηγαῖς ἁγνίδαι βουλήσομαι, 

ΟΡ, ἔτ᾽ ἐν δόμοισι βρέτας. ἐφ᾽ οὑκπεπλεύκαμεν. 1040 
ΙΦ. κἀκεῖνο νίψαι, σοῦ ϑιγόντος ὥς, ἐρῶ. 

ΟΡ. ποῖ δῆτα; πόντου νοτερὸν εἶπας ἔχβολον; 

ΙΦ. οὗ ναῦς χαλινοῖς λινοδέτοις ὁρμεῖ σέϑεν. 

ΟΡ, σὺ δ᾽ ἤ τις ἄλλος ἐν χεροῖν οἴσει βρέτας; 

ΙΦ. ἐγώ: ϑιγεῖν γὰρ ὅσιόν ἐστ᾽ ἐμοὶ μόνῃ. 104 
ΟΡ, Πυλάδης δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν ποῦ τετάξεται χοροῦ; 
ΙΦῷ. ταὐτὸν χεροῖν σοὶ λέξεται μίασμ᾽ ἔχων. 

1022---ὅ1 11Π60186 ργδθῆχθθ 'θ Ρ'ὶ 1022 εἴ σὲ Ῥ 1028 δύναιο] 
ΒΟΥΊΡΒΙ, δυναίμην ΠΡ 1024 λάϑρα ΠΡ 1028 5ᾳ. ἀο]ονιὺ Μαυκίδπα 

1026 ἐχσωϑεῖμεν)] Βτοάθδιι, ἔξω ϑθεῖμεν 7..Ὁ 1021 ἱεροφύλαπες] 
ΜδυκΙδηα, ἱεροὶ φύλακες ΠΡ 1028 διεφϑάρμεσϑα 1, (510 501. αὖ ὈΥ1Ὸ8Β 
ἅ) ἴδ 0116 οἴ παρια), διεφάρμεσϑα Ρ 1080 54. ΒΈΒΡΘΟΙΙ 1081 σαῖσι, 
μανίαις] ΚΙΤΟΒΒΟΙ, σαῖς ἀνίαις Π}ὃΡ 1082 γὰρ] μὲν ον. ἢ. 18, 26 
1086 σε] ΠοΙβκθ, γε ΠΡ 1086 ἔχονθ᾽] ΒΘΙΒΙκθ, ἔχουσ᾽ 1 1081 τόδ᾽ 
78 1040 ἔτ᾽ 1,, ἔστ᾽ ῬΊ οὐκπεπλεύκαμεν] Ἠογνοτάθη, ᾧ πεπλεύκαμεν 
767}: 1041 ϑιγόντος 1,. ϑίγοντος ἱ | ἐρῶ 1,.Ὁ, ἐρᾷ γ», χεροῖν Ἐἰ. ὅτι. 
ΒΟΒα Ὁ (τη ] τη χερί 1042 [οτύ. ποῦ (ποῦ ἴάτη ἘΠ]Ιη5]6 0) δῆτα πόντου 
γνίπτρον; ἢ παρ᾽ ἔκχβολον; 1044 σὺ δ᾽ ἤ] 9ὲ460}05, σοὶ δὴ 1..Ῥ) τίς 

1040 ϑίἥγεῖν 1, 1046 χοροῦ] ΝΥ ΙΠοΟΪκοἸπληπ, φόνου 1, "Ὁ, λόγου 
ΚοΘΟΙ]ν 1047 [οτύ. χερὸς | σον Γ΄ ἔχειν ΚΙτοΟΒΠΟΙ, 
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ΟΡ λλάϑρα δ᾽ ἄνακτος ἢ εἰδότος δράσεις τάδε; 

Ιῷ. πείσασα μύϑοις᾽ οὐ γὰρ ἂν λάϑοιμί γε. 
ΟΡ καὶ μὴν νεώς γὲ πίτυλος εὐήρης πάρα. 1080 

ΙΦ. σοὶ δὴ μέλειν χρὴ τἄλλ᾽ ὅπως ἕξει καλῶς. 

ΟΡ, ἕἙνὸς μόνου δεῖ. τάσδε συγκρύψαι τάδε. 
ἀλλ᾽ ἀντίαξε καὶ λόγους πειστηρίους 
εὕρισκ᾽" ἔχει τοι δύναμιν εἰς οἶκτον γυνή. 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἴσως ἂν πάντα συμβαίη καλῶς. 108 
ΙΦῷ. ὧὦᾧ φίλταται γυναῖκες, εἰς ὑμᾶς βλέπω. 

καὶ τἄμ᾽ ἐν ὑμῖν ἐστιν ἢ καλῶς ἔχειν 

ἢ μηδὲν εἶναι καὶ στερηϑῆναι πάτρας 
φίλου τ᾽ ἀδελφοῦ φιλτάτου τε συννόμου. 
καὶ πρῶτα μέν μοὶ τοῦ λόγου τάδ᾽ ἀρχέτω" 1060 

γυναῖκές ἐσμεν, φιλόφρον ἀλλήλαις γένος 

σῴξειν τε κοινὰ πράγματ᾽ ἀσφαλέσταται. 

σιγήσαϑ᾽ ἡμῖν καὶ συνεκπονήδατϑξδ 

φυγάς. καλόν τοι γλῶσσ᾽ ὅτῳ πιστὴ παρῇ. 
ὁρᾶτε δ᾽ ὡς τρεῖς μία τύχη τοὺς φιλτάτους, 106 

ἢ γῆς πατρῴας νόστος ἢ ϑανεῖῦν ἔχει. 

σωϑεῖσα δ᾽. ὡς ἂν καὶ σὺ κοινωνῇς τύχης, 

σώσω σ᾽ ἐς Ἑλλάδ᾽. ἀλλὰ πρός σε δεξιᾶς 

σὲ καὶ σ᾽ ἱχνοῦμαι, σὲ δὲ φίλης παρηίδος 
γονάτων τε καὶ τῶν ἐν δόμοισι φιλτάτων 1010 

[μητρὸς πατρός τὲ καὶ τέκνων ὅτῳ κυρεῖ]. 

τί φατέ; τίς ὑμῶν φησιν ἢ τίς οὐ ϑέλει, 
φϑέγξασϑε, ταῦτα; μὴ γὰρ αἰνουσῶν λόγους 

ὄλωλα κἀγὼ καὶ κασίγνητος τάλας. 
ΧΟ. ϑάρσει, φίλη δέσποινα, καὶ σῴζου μόνον᾽ 1τοτῦ 

1048 λάϑρα 17,Ὁ. Ῥοδὺ 1049 νϑύϑαση Ογθϑϊθ Θχο 1586. ταῦθ 1080 
Ῥοϑῦ 1001 οο]]οοαὺ οὖὐ 1002 ΤρΒΙρσθπῖδο γι θα ἸζοΘ ΒΥ 1061 μέλλειν 
Τ8}8. τηῦῦ 1ῃ μέλειν 10 Ρ 1065 ἂν πάντα] Μαεικ]δηά, ἅπαντα Τ90Ὀ 
1066 εἰς] Ἡθυιθδηπ, ὡς ΠΡ 1069 ἀοΙ]οῦ Ῥϑου | συννόμου] ΒΟΥΙΡΒΙ, 
συγγόνου 0 φιλτάτης τε συγγόνου Βούπθ (γογβ. σϑύτη. Υ. 1808 Ρ. 214) 

1061 ἀλλήλων Ρ 1064 τον 1,, τι Ῥ᾿] πιστὴ] Βοίμο, πίστις ΤΡ 
πάρα Ἠρητηδηθ 1Τ1006 νόστος] Ἡραίῃ, νόστον 10 Ῥ| ἔχει] μένει Ε΄. ῬΟΙ]Ὸ 

1008 πρὸς σὲ ἢ 1069 σὲ καὶ σ᾽] ἱκέτις ἸΌ]ΤΛΒ]ΘΥ 1010 γονά- 
τῶν] [οτύ. γονέων 1071 ἀδ]ονιὺ Πιηάου τε οσὰ, 7. ΒΌΡΘΥΒΟΥ, ὦ 
1072 ϑέλειν ΜΌΒρΥαγΘ 1018 φϑέγξασϑε δῆτα Ναυοὶς 1074 καὶ] 
χὼ ΜαγκΙδπα 
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ὡς ἔκ γ᾽ ἐμοῦ σοι πάντα σιγηϑήσεται" 
ἴστω μέγας Ζεύς᾽ ὧν ἐπισκήπτεις πέρι. 

ΙΦ. ὄναισϑε μύϑων καὶ γένοισϑ᾽ εὐδαίμονες. 
σὸν ἔργον ἤδη καὶ σὸν ἐσβαίνειν δόμους" 

ὡς αὐτίχ᾽ ἥξει τῆσδε κοίρανος χϑονός, 1080 
ϑυσίαν ἐλέγξων εἰ κατείργασται ξένων. 

ὦ πότνι᾽, ἥπερ μ’ Αὐλίδος κατὰ πτυχὰς 
δεινῆς ἔσωσας ἐκ πατροχτόνου χερός, 

σῶσόν μὲ καὶ νῦν τούσδε τ᾽" ἢ τὸ “οξίου 
οὐχέτι βροτοῖσι διὰ σ᾽ ἐτήτυμον στόμα. 108ὅ 
ἀλλ᾽ εὐμενὴς ἔκβηϑι βαρβάρου χϑονὸς 

ἐς τὰς ᾿ϑήνας" καὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ οὐ πρέπει 
ναίειν, παρόν σοι πόλιν ἔχειν εὐδαίμονα. 

ΧΟ. ὄρνις, ἃ παρὰ πετρίνας Βίγ ἢ. 

πόντου δειράδας. ἁλκυών, 1090 
ἔλεγον οἰκτρὸν ἀείδεις. 

εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοάν. ᾿ 

ὅτι πόσιν κελαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς, 

ἐγώ δοι παραβάλλομαι 

ϑρήνους, ἄπτερος ὄρνις, 109 

ποϑοῦσ᾽ Ἑλλάνων ἀγόρους. 

ποϑοῦσ᾽ Ζρτεμιν λοχίαν, 
ἃ παρὰ Κύνϑιον ὄχϑον οἰκεῖ 
φοίνικά ϑ᾽ ἁβροκόμαν 
δάφναν τ᾽ εὐερνέα καὶ 1100 
γλαυκᾶς ϑαλλὸν ἱρὸν ἑλαίας,. 

“ατοῦς ὠδῖνι φίλον, 

1011 ὧν μ᾽ Τιοηθπρ 1078 [Φ. οτη. 0, νϑυύβὰϊ 1079 ργϑϑῆχιῦ η} 
ὄνκεϑε , ὄναισϑε» [1080 κοίρανος 1,, τύραννος Ρ 1081 ἐλέγξων] 
ΜαυκΊδπηα, ἐλέγχων ΠΡ 1082 πτύχας 1, οοΥΥ. ΕἸ] Β]ΘΥ 1088 ἐκ 
χερὸς παιδοκτόνου Βοίπμο 108 σὲ 1, σε Ρ, σ΄» 1088 παρὼν Ρ 
1090 ἀλχυών ΤΡ 1091 οἰκτρὸν] ΒΑγηθ68, οἶτον ΠΡ 1092 ἀξύνετον 
τητιῦ. ἴῃ εὐξύνετον 1., εὐξύνετον Ῥ| ξυνετοῖς 1, Γ᾿, ξυνξετοῖσι ἰ} βοᾶν Γ᾽, 
βοὰν» 1097 λοχίαν] Μύυδβρτανθ, λοχείαν 1, (πὰ 12 δι 6Χ " οουγθούστηῃ 
ν]ἀθῦα) [1Ὸὅ98 βαροι κύνϑιον ρἸοδδδῶιη δήλιον 50. 7 1101 ϑαλλὸν] 
ϑαάλλον οα. Βτγυρδομίαμς, ϑάλλος 1,, θάλος ᾿ | ἱερὸν 1, ἱρὸν ἰ 
1102 ὠδῖνι) Αθτα. Ῥογίαβ, ὠδῖνα 10 Ὁ | φίλον] γ6] φίλας ΜαγκΙδπᾶ, φί- 
λαν 1." 
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λίμναν ϑ᾽ εἱλίσσουσαν ὕδωρ 
κύκλιον, ἔνϑα κύκνος μελῶῳ- 
δὸς Μούσας ϑεραπεύει. 110 

ὦ πολλαὶ δακρύων λιβάδες, Δηὑβύγ. 
αἱ παρηίδας εἰς ἐμὰς 

ἔπεσον. ἁνίκα πύργων 

ὀλλυμένων ἐπὶ ναυσὶν ἔβαν 

πολεμίων ἐρετμοῖσι καὶ λόγχαις. 1110 

ξαχρύσου δὲ δι᾿ ἐμπολᾶς 
νόστον βάρβαρον ἦλϑον, 
ἔνϑα τᾶς ἐλαφοχτόνου 

ϑεᾶς ἀμφίπολον κόραν 

παῖδ᾽ ᾿4γαμεμνονίαν λατρεύω 111 
βωμούς τ᾽ οὐ μηλοϑύτας, 

ξζηλοῦσα τὸν διὰ παν- 

τὸς δυσδαίμον᾽" ἐν γὰρ ἀνάγκαις 

οὐ κάμνει σύντροφος ὧν 

μεταβάλλει δυσδαιμονία" 1120 

τὸ δὲ μετ᾽ εὐτυχίαν κακοῦ- 
ὅϑαι ϑνατοῖς βαρὺς αἰών. 

καὶ σὲ μέν, πότνι᾽. ᾽4ργεία ΒΤΌΡΙΙ. 
πεντηκόντορος οἶκον ἄξει" 

συρίζων δ᾽ ὃ κηροδέτας 112 

κάλαμος οὐρείου Πανὸς 
ΪΑ 3 .“» 

κώπαις ἐπιϑωύξει, 

1104 κύκλιον] οι αἸου, κύκνειον ΠΡ 110 μούσα Ρ 1100 546. 
ουί. ὦ πολλὰ .. λιβὰς ἃ .. ἔπεσεν 1107 ἐσ ᾽μὰς 1,», ἐσμᾶς Ῥ, εἰς 
ἐμὰς 1109 ὀλλυμένων] Τὐγίαγαύ, ὀλομένων 1,.Ὀ. οὐλομένων ἰ | ἐπὶ] 
ἘΠ τηΆ] θυ, ἐν 1,.}, ἑνὶ 1 1111 ἴοντύ. ξαπλούτου (οἴν. Απάγοιη. 1282, Ὁ] 
ΘΟ. ζαχούσους ΘχὨϊθοὺ ῬτῸ ἕαπλούτους) 1112 νόστον] νᾶσον Βοίμθ 
(νῆσον ἰᾶτῃ ΒΔΙΥΠΘΕ5) 1114 κόραν 1, ἘΔ κούραν ἰ 1116 ἀγαμεμνο- 
νείαν ἰ 1116 τ᾽ οὐ] Μυβρταᾶνθ, τοὺς 1, . τὲ 1} μηλοϑύτους Νδῃοῖς | 
ὁ, ᾿Ελλανοϑύτας Καγβο 1111 ξηλοῦσα τὸν] ατανοιιβ, ξηλοῦσ᾽ (ζητοῦσ᾽ 
Ῥὴ ἄταν 1} 1119 κάμνει 110. τθο. οὐ ΜιηΐἝομ, κάμνεις ΠΡ 1120 μετα- 
βάλλει δυσδαιμονία 1, , τᾷ πάλαι δυσδαιμονίᾳ Βεάπαμι, ἔοτύ. ἐξ ἀρχῶς 
δυσδαιμονίᾳ 1121 δὲ Ρ' οὐ οὕτῃ ἰ γὰρ ἴῃ τᾶ8. Βουιρβουιῦ, δὔϊϑια 7, | 
εὐτυχίαν] ϑ'οείσου, εὐτυχίας 1, Ὁ ] ΒΈΡΟΥ κακοῦσϑαι 50γ. ἁμαρτάνειν ρ 

1125 συρίξω ᾽ν ν Βροι ὦ 801. ρ] δ᾽] 9᾽ Ε]μλΒ]6. [ κηρόδετος ΒΙαΥ- 
(68 1126 οὐρείου Πανὸς κάλαμος Ἠδηαηρ' 
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ὁ Φοῖβός ϑ᾽ ὁ μάντις ἔχων 
κέλαδον ἑπτατόνου λύρας 

ἀείδων πέμψει λιπαρὰν 1130 

εὖ σ᾽ ᾿4ϑηναίων ἐπὶ γᾶν. 
3. Ἃ ᾽ 3 - - 

ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ λιποῦ- 

σα βήσῃ ῥοθϑίοις πλάταις" 
5.» 7 ἴῳ ’, Ιή Ἁ ἀξερι δ᾽ ἱστία πρότονοι κατὰ 

πρῷραν ὑπὲρ στόλον ἐχπετάσουσι πόδες 118ὅ 
ναὸς ὠκυπόμπου. 

λαμπρὸν ἱππόδρομον βαίην. ΦΏΙΒΙΤ. 

ἔνϑ᾽ εὐάλιον ἔρχεται πῦρ᾽ 

οἰκείων δ᾽ ὑπὲρ ϑαλάμων 1140 
πτέρυγας ἐν νώτοις ἁμοῖς 

λήξαιμι ϑοάξουσα" 

χοροὺς δ᾽ ἱσταίην, ὅϑι καὶ 
παρϑένος εὐδοκίμων γάμων 

παρὰ πόδ᾽ εἱλίσσουσα φίλας 114 
ματρὸς ἡλίκων ϑιάσους. 

ἐς ἁμίλλας χαρίτων, 

χλιδᾶς ἁβροπλούτοιο 

εἰς ἔριν ὀρνυμένα, πολυποίκιλα φάρεα 

καὶ πλοκάμους περιβαλλομένα γένυσιν 1180 
«ον, ἐσκίαξον. 

ΘΟΑΣ. 

ποῦ ᾿᾽σϑ᾽’ ἡ πυλωρὸς τῶνδε δωμάτων γυνὴ 

Ἑλληνίς; ἤδη τοῖν ξένοιν κατήρξατο. 

1129 κέλαδον 1,,. Δ ΒΌΡΕΥ 1. 501. 1 1180 πέμψει] Ῥα]ογ, ἄξει ΤΡ 
1181 εὖ σ᾽] Βοίμο, ἐς 1,}Ῥ, εἰς 1 1182 βα. ἴονύ. ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ 6ο- 

ϑίοις βήσῃ λιποῦσα πλάτας (πλατᾶν ὙὟΥ 61]) 1184 πρότονος Τ. Ῥοτί. 
ἱστί᾽ ἐρειδόμεν᾽ ἐς πρότονον. Οἷγ. Ηδο. 111 1180 πρώραν 1,, πρῴ- 
ραν , πρῷραν ρ] στόλων ἐχπετάσουσιν ᾿ | πόδες] ὥΘΙα]ογ, πόδα ΤΡ 

1188 λαμπροὺς ἱπποδρόμους 1, Ὁ] λαμπρὸν ἱππόδρομον 1 1141 ἐν 
νώτοις ἁμοῖς πτέρυγας ἘΕΥΙύΖΒΟΠ6 1148 χοροὺς δ᾽ ἱσταίην] ΒδάΠϑηη, 
χοροῖς δὲ σταίην Π0Ὀ 1144 παρϑένος] πάροχος Νδιοῖς 1146 μα- 
τέρος 1,}, ματρὸς ἰ 1148 χλιδᾶς)] Μαεγκ]απα, χαίτας 1, ἁβροπλού- 
τοι χαίτας ἰἱ (1ὔθη]5 β᾽ α ΒΌΡΘΥΒΟΥΙΡ 15), Τουῦ. στϑοΐθ 1149. 56. “εἰς ΤΠ 
ἐς 1 Ἰτὔοτὰβ μένα νοοδθ1}1 ὀρνυμένα οὗ φάρξα καὶ πλοκᾶά ἴῃ γ85. 8501. ὦ 
1102 δοΐθ ἐσκίαξον ]1α 1ἃ ΘΧΟΙ 1556 τηοπαῦ Νάσος 1168 ἐσϑ' 1., ᾿σϑ' 
ἰΡ 1104 ἤδη] ΠοΙΒΙτο, ἣ δὴ 1,.}Ὶ τοῖν ξένοιν] ἘΠτηΒ]6Υ, τῶν ξένων 1, 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ δ ἔτι 

ἀδύτοις ἐν ἁγνοῖς σῶμα λάμπονταν πυρί; 1100 

ΧΟ. ἥδ᾽ ἐστίν, ἥ σοι πάντ᾽. ἄναξ, ἐρεῖ σαφῶς. 

ΘΟ. ἔα" 

τί τόδε μεταίρεις ἐξ ἀκινήτων βάϑρων, 
2 Γς " -“ ΒΩ 3 2 3 ’ 

““γαμέμνονος παῖ. ϑεᾶς ἄγαλμ ἐν ὡλεέναις; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

ἄναξ. ἔχ᾽ αὐτοῦ πόδα σὸν ἐν παραστάσι. 

ΘΟ. τί δ᾽ ἔστιν, ᾿Ιφιγένεια, καινὸν ἐν δόμοις: 1100 
ΙΦ. ἀπέπτυσ᾽" ὁσίᾳ γὰρ δίδωμ᾽ ἔπος τόδε. 
ΘΟ. τί φροιμιάξῃ νεοχμόν; ἐξαύδα σαφῶς. 
Ιῷ. οὐ καϑαρά μοι τὰ ϑύματ᾽ ἠγρεύσασϑ', ἄναξ. 
ΘΟ. τί τοὐκδιδάξαν τοῦτό σ᾽; ἢ δόξαν λέγεις: 

ΙΦ. βρέτας τὸ τῆς ϑεοῦ πάλιν ἕδρας ἀπεστράφη. 116ῦ 

ΘΟ. αὐτόματον, ἤ νιν σεισμὸς ἔστρεψε χϑονός: 

1Φ. αὐτόματον" ὄψιν δ᾽ ὀμμάτων ξυνήρμοσεν. 

ΘΟ. ἡ δ᾽ αἰτία τίς; ἢ τὸ τοῖν ξένοιν μύσος; 
ΙΦῷ. ἥδ᾽, οὐδὲν ἄλλο" δεινὰ γὰρ δεδράκατον. 
ΘΟ. ἀλλ᾽ ἢ τιν᾽ ἔκανον βαρβάρων ἀκτῆς ἔπι; 1110 
ΙΦ. οἰκεῖον ἦλϑον τὸν φόνον κεχτημένοι. 
ΘΟ. τίν᾽; εἰς ἔρον γὰρ τοῦ μαϑεῖν πεπτώκαμεν. 
ΙΦ. μητέρα κατειργάσαντο κοινωνῷ ξίφει. 

ΘΟ. Ἄπολλον, οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις ἔτλη τις ἄν. 
ΙΦ. πάσης διωγμοῖς ἠλάϑησαν ᾿Ελλάδος. 11τῦ 

ΘΟ. ἦἢὄὟ τῶνδ᾽ ἕκατι δῆτ᾽ ἄγαλμ᾽ ἔξω φέρεις; 

ΙΦ. σεμνόν γ᾽ ὑπ᾽ αἰϑέρ᾽. ὡς μεταστήσω φόνου. 
ΘΟ. μίασμα δ᾽ ἔγνως τοῖν ξένοιν ποίῳ τρόπῳ; 
Ιῷ. ἤλεγχον, ὡς ϑεᾶς βρέτας ἀπεστράφη πάλιν. 

ΘΟ. σοφήν σ᾽ ἔϑρεψεν ᾿Ελλάς, ὡς ἤσϑου καλῶς. 1180 
ΙΦ. καὶ μὴν καϑεῖσαν δέλεαρ ἡδύ μοι φρενῶν. 

11δὅ ἀδύτοις ᾿, 564 τς ἴῃ γϑ8. βού. ρ, ἀδύτοις τ᾽ Βοίϊα. 568 ἔοτί. 
τϑούϊιβ ἁγνοῖς ἦ ̓ μαλάπτονται Βοιρ 1108 παῖε Ρ 119 παραστά- 
σιν ἰ, παραστάσει ἢ 1102. -1221 11Π60118 ῬΘΥΒΟΠΘ τη ν]0 05 πούεὐ 7) 

1102 φροιμιάξει Ῥ, φροιμιάζξη» 1168 ϑύμαϑ'᾽ ΡῚ ἠγρεύσασϑ'᾽ 1), 
ἠγρεύσαϑ᾽ Ῥ, ἠγρεύσατ᾽ » 1108 ἢ 1}, ἦ 1 τοῖν ξένοιν] 5ογῖρδὶ, τῶν 
(τὸν ὴ ξένων Π')}| μῦσος Ῥὶ μύσος » 1169 δ᾽] ἔοτύ. τόδ᾽ 1170 ἢ 
7}, εἴ Ρ 1172 εἰς ἴῃ γ88. 800.  νϑὶ]ὶ ρ’ 1118 κατειργάσατο 1}, 
ν δα.  | κονωνῷ Ὁ, κοινωνῷ ρ}, κοινουργῷ Β᾽. ΒΥΙΌΆΠΗ 1114 ἔτλη] 
(ὐοϊδίοτα, τόδ᾽ ἔτλη ΠΡ 11:11 φόνου] μύσους Νϑποκ 1181 μὴν] 
Μομκ, νῦν 7..}} καϑῆσαν ΤΡ, καϑεῖσαν 1} 
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ΘΟ. τῶν ᾿Α4ργόϑεν τι φίλτρον ἀγγέλλοντέ σοι; 
ΙΦ. τὸν μόνον Ὀρέστην ἐμὸν ἀδελφὸν εὐτυχεῖν. 
ΘΟ. ὡς δή σφε σώσαις ἡδοναῖς ἀγγελμάτων. 

ΙΦ. καὶ πατέρα γὲ ξῆν καὶ καλῶς πράσσειν ἐμόν. 118 
ΘΟ. σὺ δ᾽ ἐς τὸ τῆς ϑεοῦ γ᾽ ἐξένευσας εἰκότως. 

ΙΦῷ. πᾶσάν γε μισοῦσ᾽ ᾿Ελλάδ᾽, ἥ μ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΘΟ. τί δῆτα δρῶμεν, φράξε, τοῖν ξένοιν πέρι; 
ΙΦῷ. τὸν νόμον ἀνάγκη τὸν προκείμενον σέβειν. 

ΘΟ. οὐκοῦν ἐν ἔργῳ χέρνιβες ξίφος τε σόν; 1190 
ΙΦ. ἁγνοῖς καϑαρμοῖς πρῶτά νιν νίψαι, ϑέλω. 

ΘΟ. πηγαῖσιν ὑδάτων ἢ ϑαλασσίᾳ δρόσῳ; 

ΙΦ. ϑαάλασσα κλύξει πάντα τἀνϑρώπων κακά. 
ΘΟ. ὁὃσιώτεροι γοῦν τῇ ϑεῷ πέδοιεν ἄν. 

ΙΦ. καὶ τἀμά γ᾽ οὕτω μᾶλλον ἂν καλῶς ἔχοι. 119 

ΘΟ. οὐκοῦν πρὸς αὐτὸν ναὸν ἐχπίπτει κλύδων; 
Ιῷ. ἐρημίας δεῖ" καὶ γὰρ ἄλλα δράσομεν. 

ΘΟ. ἄγ᾽ ἔνϑα χρήξεις᾽ οὐ φιλῶ τἄρρηϑ᾽ ὁρᾶν. 
ΙΦ. ἁγνιστέον μοι καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ βρέτας. 

ΘΟ. εἴπερ γε κηλὶς ἔβαλέ νιν μητροκτόνοο. 1200 
ΙΦ. οὐ γάρ ποτ᾽ ἄν νιν ἠράμην βάϑρων ἄπο. 

ΘΟ. δίκαιος ηὑσέβεια καὶ προμηϑία. 

ΙΦ. οἶσϑά νυν ἅ μοι γενέσϑω; ΘΟ. σὸν τὸ σημαίνειν τόδε. 
Ιῷ. δεσμὰ τοῖς ξένοισι πρόσϑες. ΘΟ. ποῖ δέ σ᾽ ἐκφύγοιεν ἄν; 

ΙΦ. πιστὸν Ἑλλὰς οἶδεν οὐδέν. ΘΟ. ἴτ᾽ ἐπὶ δεσμά, πρόσ- 
πολοι. 120ῦ 

1ΙΦ. κἀκκομιξόντων δὲ δεῦρο τοὺς ξένους, ΘΟ. ἔσται τάδε. 

ΙΦ. κρᾶτα κρύψαντες πέπλοισιν. ΘΟ. ἡλίου πρόσϑεν φλογός. 

1182 τῶν] μῶν δα ΔΗ) 1184 σώσῃς Μαγκαθμα 118 καὶ ροϑύ 
ζῆν οταἬ. Ρ᾽ 1187 ἀπώλεσεν 12, 568 ν δα. ν6] Υ6801. ἡ 1190 οὔκουν 
Μενκαπα 1194 ὁσιώτεροι] ΤΟΌΤΠ]ΘΥ, ὁσιώτερον 10 Ὁ 1196 οὔκουν 
ΜαυκΙδηα 1198 τ᾽ ἄρρηνκκϑ᾽ (σ Θγδβϑατ) Ρ 1201 ποτ᾽ ἄν 1,, ποτ᾽ 
((. 6. ποτ᾽ ἄν) , ποτέ Ρ ] ἠράμην] Μύβρτανθ, ἀνῃράμην [,, ἀνηράμην 
Ῥ 1202 καὶ] χὴ Μαεγκδπα 1208 γῬούβοηϑθ ηούφ ουϑβῶ οὖ 11π60]8ἃ 
Ῥιδθῆχο ἴῃ 7, οἶσϑα νῦν ΤΡ 1206 οι. τόδε 1207 κρᾶτα κχρύ- 
ψαντες] Μυβργδνθ, κατακρύψαντες 1,.Ὀ) πέπλοισιν] ἴοντῦ. πέπλοις σφιν] 
ηύθ ἡλίου ῬοΥβοθδθ πούϑιῃ οτὴ. 7" 1208 1]ἸΠΘο] δῖ φηΐθ σῶν ΟΠ1., 
δηΐα οἵδ᾽ παροὺ, 1209---11 1ΙΠ60]85 γϑούθ ροηϊῦ, 1212 δηΐθ μηδέν᾽ οι. 
δηΐθ εὖ παροὺ 1, 1218 ἴῃ 7, διυΐθ καὶ ᾿Ἰπθο]ῶ οὐαϑῶ, ἰὔθα δηΐθ τοῦτ᾽ 
Ἰ]ΏΘ0]8 ογᾶϑε οὖ ρυδθοθᾶθηβ α ἴῃ ΤΌΘ] ΔΗ ]1ὕπτη, δα βιρηατη ϑαύθιῃ 
ΒΌΡΘΙ ν᾿ ροβίύαμπι φαἀποίαγιῦ ἴῃ ταδᾶῖρ. πρόσωπον δεῖ εἶναι ἐνταῦϑα ἰ 
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Ιῷ. σῶν τέ μοι σύμπεμπ᾽ ὀπαδῶν. ΘΟ. οἵδ᾽ ὁμαρτή- 
σουσί δοι. 

ΙΦῷ. καὶ πόλει πέμψον τιν’ ὅστις σημανεῖ ΘΟ. ποίας 
τύχας; 

Ιῷ. ἐν δόμοις μίμνειν ἅπαντας. ΘΟ. μὴ συναντῷεν 

φόνῳ; 1210 

ΙΦῷ. μυσαρὰ γὰρ τὰ τοιάδ᾽ ἐστί. ΘΟ. στεῖχε καὶ σήμαινε σύ. 
Ιῷ. μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάξειν. ΘΟ. εὖ γε κηδεύεις πόλιν. 
Ιῷ. καὶ φίλων γ᾽ οὗς δεῖ μάλιστα. ΘΟ. τοῦτ᾽ ἔλεξας εἰς ἐμέ. 

[ὡς εἰκότως ὅδε πᾶσα ϑαυμάζξει πόλις. 

ΙΦ. σὺ δὲ μένων αὐτοῦ πρὸ ναῶν τῇ ϑεῷ ΘΟ. τί χρῆμα 
δρῶ; 1210 

ΙΦῷ. ἅγνισον πυρσῷ μέλαϑρον. ΘΟ. καϑαρὸν ὡς μόλῃς 

πάλιν. 

ΙΦῷ. ἡ«ἔνίκ᾽ ἂν δ᾽ ἔξω περῶσιν οἱ ξένοι. ΘΟ. τί χρή με δρᾶν; 

ΙΦῷ. πέπλον ὀμμάτων προϑέσϑαι. ΘΟ. μὴ παλαμναῖον 

λάβω. 

Ιῷ. ἢν δ᾽ ἄγαν δοκῶ χρονίζειν, ΘΟ. τοῦδ᾽ ὅρος τίς 

ἐστί μοι; 

ΙΦ. ϑαυμάσῃς μηδέν. ΘΟ. τὰ τῆς ϑεοῦ πρᾶσσ᾽ ἐπὶ σχο- 
λῆς καλῶς. 1220 

ΙΦ. εἰ γὰρ ὡς ϑέλω καϑαρμὸς ὅδε πέσοι. ΘΟ. συνεύχομαι. 

ΙΦῷ. τούσδ᾽ ἄρ᾽ ἐκβαίνοντας ἤδη δωμάτων δρῶ ξένους 

καὶ ϑεᾶς μόσχους νεογνούς τ᾽ ἄρνας, ὡς φόνῳ φόνον 

μυσαρὸν ἐκνίψω, σέλας τε λαμπάδων τά τ᾽ ἄλλ᾽ ὅσα 
προυϑέμην ἐγὼ ξένοισι καὶ ϑεᾷ καϑάρσια. 129 

1208---18 πούδιηηῃ ΠΠΟΔηΌ5. Ῥτὸ ΓΡΠΙρΘηϊῶ, πούϑηι Τρῃϊσθηϊδθ ρτὸ ΤΒο- 
αηΐθ ἤαροὺ Ρὶ Ὑριβιιβ 1ὔθυ ῬΘυΒομαΒ τϑοὺθ αἰβύσι αϊῦ ΔΡΟΡΥ. ῬΔΙ1Β. 
οὐ Μεωιυηήδπα 1908 σύμπεκπ᾽ Ῥι σύμπεμπ᾽ ρ 1209 τίν Ρ 
1211 ἐστὶν ᾿ 12115864. νοῦρῶ στεῖχε .. πελάξειν ἴον. Βοοϊαλαθηᾶδ. Ὑ ΘΥΒᾺΒ 
ΙΦ. μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάζειν. ΘΟ. στεῖχε καὶ σήμαυνξ σύ νϑγϊαῦϊο νΘΥΒ 8 
1210 οϑθ86 νιαδύατ 1218 οὺς δεῖ] Βοάπδιη, οὐδεὶς 7 1214 υἡ- 

ΟἾΠῚ5. πο] ϑ1ὺ Μαυκ]απα, οἰθοιῦ Πιπαουῖ. Βοσχῦ. ρυϊγῖθαβ αὖ ναυύϊο δὰ 
Υ. 1180 ν6] 1202 δαβουιρύαβ ταῦ 121ὅ πρὸ ναῶν] ἴοτύ. ᾽πὶ “ναῷ 
1216 πυρσῷ) ΠοΙδκο, χρυσῷ 1] μόλὶξ Ρ 1219 ἸΙπθ60185 οὖ ἕξειν νο- 
ΘΟ θᾺ]1 χρονίζειν ἴτι Τὰ 8. ΒΟΥ. ὦ 1220 μηδέν 7,, μη κέν (1. 6. μηδέν) Ὁ, 
μηϑέν 10 1 πράσσ᾽ 1, ἐπὶ 1, (ῶ 8ογ. αὖ ἔθ0116 ἐπεὶ 16ρ85), ἐπεὶ Ρ| 
σχολῆς] ϑοπμδθίου, σχολῇ ΠΡ 1222 δωμάτων {7 (δ 5ογ. αὖ ἴδ 0116 δὸ- 
μάτων 1685), δομάτων ᾿ 1228 μόσχους] ΒΟΙΡΒΙ, κόσμους 1... ἄρνας]. 
ῬΙθυβοη, ἄρσενας ΠΡ 

Ἐατιρίαθε, ΤρΒϊροπῖα Παττνῖοδ. 4 
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ἐχποδὼν δ᾽ αὐδῶ πολίταις τοῦδ᾽ ἔχειν μιάσματος, 
εἴ τις ἢ ναῶν πυλωρὸς χεῖρας ἁγνεύει ϑεοῖς 

ἢ γάμον στείχει συνάψων ἢ τόκοις βαρύνεται, 

φεύγετ᾽, ἐξίστασϑε, μή τῷ προσπέσῃ μύσος τόδε. 

ὦ Διὸς “ητοῦς τ᾽ ἄνασσα παρϑέν᾽, ἢν νίψω φόνον 1380 

τῶνδε καὶ ϑύσωμεν οὗ χρή, καϑαρὸν οἰκήσεις δόμον, 
εὐτυχεῖς δ᾽ ἡμεῖς ἐσόμεϑα. τἄλλα δ᾽ οὐ λέγουσ᾽, ὅμως 
τοῖς τὰ πλείον᾽ εἰδόσιν ϑεοῖς σοί τε σημαίνω, ϑεά. 

ΧΟ. εὔπαις ὁ Λατοῦς γόνος, ΒΌΤΌΡΗ. 

ὅν ποτε Ζ]ηλιάσιν 128 
καρποφόροις γυάλοις 

ψοδεθος χρθυσοχόμαν 

ἐν κιϑάρᾳ σοφὸν ἃ τ᾽ ἐπὶ τόξων 

εὐστοχίᾳ γάνυται, φέρε δ᾽ ἵνιν 

ἀπὸ δειράδος εἰναλίας 1940 

λοχεῖα κλεινὰ λιποῦσ᾽ 

ἀστάκτων μάτειρ᾽ ὑδάτων 
τὰν βαχχεύουσαν Ζιονύσῳ 

Παρνάσιον κορυφάᾶν, 

ὅϑι ποικιλόνωτος οἰνωπὸς δράκων 194 

σκιερᾷ κατάχαλκος εὐφύλλῳ δάφνα, 

γᾶς πελώριον τέρας. ἄμφεπε 

μαντεῖον Χϑόνιον. 

ἔτι μιν ἔτι βρέφος, ἔτι φίλας 

1997 ἀγνεύει Ῥ' ἀγνεύει ῷ 1229 μῦσος 1,.Ἐ. μύσος ἡ 1ζ51] ΤΟΙ. 
τοῖνδε 1282 ἐσόμεϑα Ὁ, ἐσόμεσϑα 1 1288 εἰδόσιν] ϑομδθἔου, 
εἰδόσι ΠΡῚ ϑεᾶ 1.,., ϑεά 1 1284- 8 --- 1269. 88 6556 τηοπα!ῦ Τγτ- 
δι διττην 128ὅ ὃν] τὸν Ἠθηιηδηη [ Ζ΄ηλιάσιν] Βαγροβ, δηλιάς ἐν (ν ΘΧ γ 
εὖ νἱᾶ. οοΥΥ. ἢ) 1,, δηλίας ἐν 1280 κουροτρόφοις ὅδοοῦΒ 1287 ὥδινξ 
ΒΆΡΡΙουῦ ΜΘΚΙοι (ἔτικτε Κιγομῃοής, τεκοῦσα οὐτὰ ΜΑΥΚΙαπμαο ῬΆ]Θν 1289 
φέρεν ἶνυν 50.106 η8, τίκτουσα Θ΄ΟΠΟΘΠ6) [ χρυσοκόμαν φοῖβον 1,.Ῥ, Φοῖβον 
αἀοθνιῦ Μυβργανθ 1288 ἐν κιϑάρᾳ 11,, ἐκιϑάρα ᾿͵| ᾳαἹ] ΘΙ, ἅ ΤΊ 
τόξων 1. ὦ ἴῃ ὁ ΟΟΥΤΊΡΘΙΘ σνο] 1586 νἱά. 1 1289 γάνυται)] ΒΕΙΏΘΒ, 
γάννυται 17}Ὁ (πὰ Ὁ γυῖυβ α 6Χ 8 ΥὙ6] ᾿ οουἹ. νἱα. 9)ὴ) | φέρε δ᾽ ἦνιν]) 
ΚΙτΟΒ ΠΟΙ (φέρεν ἶνεν ἴᾶτη ΒΌΓΡΘΒ), φέρει νιν ΤΡ 1240 ἐναλίας 1, 
εἰναλίας 1241 56. λιποῦσα 1, λιποῦσ᾽ 1 1242 μάτειρ᾽] (γ6] μά- 
στειρ᾽) 5ΟΥΡΒΙ, μάτηρ ΠΡ 1248 βαχχεύκουσαν δ᾽ κονύσῳ Γ᾿, ΟΟΥΥ. Ρ 
1245 δράκων 10 ΓΓ ἴῃ δράκον τῶ. τηαὔανιῦ ἢ 1240 εὐφύλλω 11,, εὐφύλ- 

λων Ρ 1247 ἄμφεπε] ϑ61416ν, ἀμφέπει 1." 1249 ἔτι μιν] σὺ δέ 
νιν Ναῦοκ (νυν ἴᾶτῃ 3614]61) 
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ἐπὶ ματέρος ἀγκάλαισι ϑρῴσκων 1900 

ἔκανες, ὦ Φοῖβε, μαν- 
τείων δ᾽ ἐπέβας ζαϑέων, 

, , νΎ; , τρίποδί τ ἐν χρυσξῳ 
ἤ 3 » - , ϑάσσεις, ἐν ἀψευδεῖ ϑρόνῳ 

μαντείας βροτοῖς : 1250 

ϑεσφάτων νέμων 

ἀδύτων ὕπο, Κασταλίας ῥεέϑρων 

γείτων, μέσον γᾶς ἔχων μέλαϑρον. 

Θέμιν δ᾽ ἐπεὶ γᾶς ἰὼν δ ὐδύυ. 
παῖδ᾽ ἀπενάσσατο .. 1260 
ενν͵ ἀπὸ ζαϑέων 

χρηστηρίων, νύχια 

χϑὼν ἐτεχνώσατο φάσματ᾽ ὀνείρων, 

οὗ πολέσιν μερόπων τά τὲ πρῶτα 

τά τ᾽ ἔπειϑ᾽ ὅσ᾽ ἔμελλε τυχεῖν 1906 

ὕπνου κατὰ δνοφερὰς 
γᾶς εὐνὰς ἔφραξον᾽ Γαῖα δὲ 

μαντεῖον ἀφείλετο τιμὰν 

Φοῖβον φϑόνῳ ϑυγατρός" 

ταχύπους δ᾽ ἐς Ὄλυμπον ὁρμαϑεὶς ἄναξ 1210 

χέρα παιδνὸν ἕλιξεν ἐκ Ζ΄ιὸς ϑρόνων 
Πυϑίων δόμων Χϑονίαν ἀφε- 

λεῖν ϑεᾶς μῆνιν νυχίους τ᾽ ἐνοπάς. 

1260 ϑρώσχων ΠΡ 128 ἐχρυσέῳ Ρ, ἐν χρυσέξω » 1304 ϑρόνῳ 
1,, χρόνω Ῥ 1258 βροτοῖς ἀναφαίνων 1,4 ἀναφαίνων ἀ6]ανῦ β6 1416. 
1256 νέμων Μυβρτανοθ, ἐμῶν Π}ὃ 1251 ὕπο] ϑϑιά]ου, ὕπερ 1,, ὑπὲρ 
1268 ἔχων 1,}, ἔχον " 1209 ἐπεὶ] ολίσου, ἐπὶ 1," γᾶς ἰὼν] Γαΐων 
Κινιόε!ο, (γάϊον ΝϑαοκΚ) 1260 ἀπενάσσατο] Βδῖτθβ, ἀπενάσατο Π0}9} 
1260 5αᾳ. παῖς ἀπένασσεν ὃ ΛΠατῷος ἀπὸ ζαϑέων Νδποκ 1908 ἐτεχνώ- 

σατο 1,.Ρ. τελνώσατο ἰ ) φάσματ᾽ ὁ 1,., φάσματ᾽ ὀνείρων ἱ, φάσματα 
(ὁ ἴῃ α ταὰύαΐο οὖ 510 η15 . ΠΠηθὰ ὑγϑηβῆχϑ, 46]6 015) » 1264 πολέσι 1 
πόλεσιν ἰἱ, πόλεσι. Ῥ] τά τε πρῶτα] ἴοτύ. ἃ πέπρωτο 1260 ἔπειθ᾽ 1ὉὈὉἁ 

ὌΡΣ Θ' 

ἔπει 1, ((. 6. ἔπειτα) ὅσ᾽] Βυτρθβ, ὅσα τ᾿ 7} 1206 δνοφερὰς] Μυ8- 
[4 

ϑογᾶνθ, δνοφερᾶς 1." 1207 γαῖα δὲ Τὶ γαῖ κκκκκ 1,, α τϑβοῦς οὗ δὲ 

ἴῃ. Τϑ 85. 501. ἴ, [οτῦ. ἔφραζον ἀεί 1208 μι ἐμ 1,, μαντεῖον Γ, μαν- 
τεῖον δ᾽ Ἠροιτηδηπ 1271 παιδνὸν 1,4, ψαιδνὸν 1 | ἕλιξεν)] 6116. 
(εὖ ἔονύ. 1, δῦ γ88.), ἕλενκε 1, ἕλιξ 1}, ἔλεξ᾽ γ»] Διὸς] Ζηνὸς ϑ61α]6τ, 
Τουτύ. “Ζίων  ὄρεξεν ἐς Ζιὸς (Δῖον ΒεάΠδτα) ϑοόνον 7460 1218 μῆ- 
νιν νυχίους τ᾽ ἐνοπάς]) μαντοσύναν ϑθΙ4]6ν. Οἷν, 1211 

4 
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γέλασε δ᾽, ὅτι τέκος ἄφαρ ἔβα 
πολύχρυσα ϑέλων λατρεύματα σχεῖν" 1518 
ἐπὶ δ᾽ ἔσεισε κόμαν, 
παῦσε νυχίους ὀνείρους. 
ὑπὸ δ᾽ ἀλαϑοσύναν 

νυκτωπὸν ἐξεῖλεν βροτῶν, 

καὶ τιμὰς πάλιν 1280 
ϑῆκε Δοξίᾳ, 

'πολυάνορι δ᾽ ἐν ξενόεντι ϑρόνῳ 
ϑάρση βροτοῖς ϑεσφάτων ἀοιδαῖς. 

ΑΓΤΈΛΟΣ. 

ὦ ναοφύλακες βώμιοί τ᾽ ἐπιστάται, 

Θόας ἄναξ γῆς τῆσδε ποῦ κυρεῖ βεβώς; 198 

καλεῖτ᾽ ἀναπτύξαντες εὐγόμφους πύλας 
ἔξω μελάϑρων τῶνδε κοίρανον χϑονός. 

ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν, εἰ χρὴ μὴ κελευσϑεῖσαν λέγειν; 
411΄. βεβᾶσι φροῦδοι δίπτυχοι νεανίαι 

᾿Ζγαμεμνονείας παιδὸς ἐκ βουλευμάτων 1290 

φεύγοντες ἔκ γῆς τῆσδε καὶ σεμνὸν βρέτας 

λαβόντες ἐν κόλποισιν ᾿Ελλάδος νεώο. 

ΧΟ. ἄπιστον εἶπας μῦϑον" ὃν δ᾽ ἰδεῖν θέλεις 
ἄνακτα χώρας. φροῦδος ἔκ ναοῦ συϑείο. 

ΑΓ... ποῖ; δεῖ γὰρ αὐτὸν εἰδέναι τὰ δρώμενα. 129 

ΧΟ. οὐκ ἴσμεν ἀλλὰ στεῖχε καὶ δίωκέ νιν 

ὅπου κυρήσας τούσδ᾽ ἀπαγγελεῖς λόγους. 

ΑΓΙΓ. ὁρᾶτ᾽, ἄπιστον ὧς γυναικεῖον γένος" 

μέτεστι χὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέρος. 

ΧΟ. μαίνῃ; τί δ᾽ ἡμῖν τοῖν ξένοιν δρασμοῦ μέτα; 1800 

1210 ἐπὶ] Μυβρτανο, ἐπεὶ ΠΡ 1210 54ᾳ. δαὺ ἐπὶ δὲ σείσας κόμαν 
παῦσεν (ΜΌΒΡΥανΘ) δαὺ ἐπὶ δ᾽ ἔσεισεν (3614161) κόμαν παύσειν (Νδιο 1) 
ΒΟ Θη στη | νυχίους (ν6] χϑονίας) ἐνοπάς Βυγρο5 (οχ 1218 1218 ὑπὸ] 
ΒΟΥΙΊΡΒΙ, ἀπὸ 17. | δ᾽ ἀλαϑοσύναν]) οἸ1π| Νδποῖς, δὲ λαϑοσύναν 1, 
1219 ἐξεῖλεν] Βυγροβ, ἐξεῖλε 1} 1282 5αᾳ. ἴουνῦ. δὲ ξενόεντι ϑρόνῳ 
ϑαρσεῖν βροτοὺς 1288 ϑάρσει τηαῦ. πὰ ϑάρση 1,, ϑάρση Ὲ 1284 ἄγ- 
γελος] ἴογτὺ. ϑεράπων ργϑοβϑίωῦῃ. Οἷν. 1200 οὕὐτὰ 1829 1280 τῆσδε γῆς 
1, γῆς τῆσδε 1} ποῦ] ποῖ ΤΠ]τηΒ]6γ. δθιβαια αοθ]οῦ ῬυϊηΖ 1288 κε- 
λευϑεῖσαν , κπελευσϑεῖσαν 0 1290 χὑμῖν] ΜεγκΙαηα, 9᾽ ὑμῖν 1 
1299 5ᾳ. ἴογῦ. πεπραγμένων {σαφῶς .. δρασμοῦ μέρος: 1800 τοῖν 
ξένοιν} ΒΟΙΙΌΒΙ, τῶν ξένων 1,}Ὁ 



ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΤΑΥΡΟΙΣ δ 

οὐκ εἶ κρατούντων πρὸς πύλας ὅσον τάχος; 
ΑἍΓΓ. οὔ, πρίν γ᾽ ἂν εἴπῃ τοὔπος ἑρμηνεὺς τόδε, 

ο΄ εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδον ἀρχηγὸς χϑονός. 

ὠή, χαλᾶτε κλῇῆϑρα, τοῖς ἔνδον λέγω, 

καὶ δεσπότῃ σημήναϑ᾽ οὕνεκ᾽ ἐν πύλαις 1800 

πάρειμι, καινῶν φόρτον ἀγγέλλων κακῶν. 

ΘΟΑΣ. 

τίς ἀμφὶ δῶμα ϑεᾶς ὅδ᾽ ἵστησιν βοήν, 

πύλας ἀράξας καὶ ψόφον πέμψας ἔσω; 

ΑΓΙΓ. ψευδῶς ἔλεγον αἵδε καί μ᾽ ἀπήλαυνον δόμων, 

ὡς ἐκτὸς εἴης" σὺ δὲ κατ᾽ οἶκον ἦσϑ' ἄρα. 1810 

ΘΟ. τί προσδοκῶσαι κέρδος ἢ ϑηρώμεναι; 

ΑΓΓΙΓ. αὖϑις τὰ τῶνδε σημανῶ᾽ τὰ δ᾽ ἐν ποσὶ 
παρόντ᾽ ἄκουσον. ἡ νεᾶνις ἣ ᾽νϑάδε 
βωμοῖς παρίστατ᾽, ᾿Ιφιγένει᾽, ἔξω χϑονὸς 
σὺν τοῖς ξένοισιν οἴχεται. σεμνὸν ϑεᾶς 181 

ἄγαλμ᾽ ἔχουσα" δόλια δ᾽ ἦν καϑάρματα. 
ΘΟ. πῶς φής: τί πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη; 

ΑΓΙ.. σῴξουσ᾽ Ὀρέστην" τοῦτο γὰρ σὺ ϑαυμάσῃ,. 

ΘΟ. τὸν ποῖον; ἄρ᾽ ὃν Τυνδαρὶς τίκτει κόρη; 
ΑΓΙΓ. ὃν τοῖσδε βωμοῖς ϑεὰ καϑσιώσατο. 1820 
ΘΟ. ὧὦ ϑαῦμα, πῶς ὄλειζξον ὀνομάσας τύχω; 

ΑἍΓΓ. μὴ ᾽νταῦϑα τρέψῃς σὴν φρέν᾽, ἀλλ᾽ ἄκουέ μου" 
σαφῶς δ᾽ ἀϑρήσας καὶ κλύων ἐκφρόντισον 

διωγμὸς ὅστις τοὺς ξένους ϑηράσεται. 

ΘΟ. λέγ᾽" εὖ γὰρ εἶπας" οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον 189 
φεύγουσιν, ὥστε διαφυγεῖν τοὐμὸν δόρυ. 

1801 πυπίϊο, 1802 5α. μου ἐγ θασππὺ 17... οοΥγ. θα 1801 πύ- 
λας] ἴοτύ. δόμους 1802 εἴπῃ] Ῥογβοῃ, εἴποι 1 ῈῚ 5884 ὁ 6ΘΧ ἢ ΟοΥἹ. νἱά. 
1, [τοὖπος 1, ῬἘῈῚ, τοὔπος 1} 1806 σημήναϑ'᾽ Ῥ, 564 φροβύθυϊιβ ἢ ἴῃ Τ88. 
ΒΟΥ. } οὐ δηΐθ ' οι88. 5 1806 φόρτων , φόρτον ρ] ἀγγελῶν ϑοπδθίου 

8017 0δ] Τούτου, τόδ᾽ 7, | ἴστησν Ῥ 1809 ψευδῶς ἔλεγον] 
ἔψευδον Ἠοἰτηβορίῃ, ἔκλεπτον Ζ16ο]ον, ον. ἔφλυον (46 φλύω οἷν. Αὐπθη. 
6099 Ο) 1810 εἴης] ϑοδ!ρσον, ἧς ΤΡ 1812 αὖϑις} Βομδρίου, αὖτις 

ΓᾺΡ 1814 [οτύ. ἐφίστατ᾽ 1819 τὸ ποῖον ᾿΄] κόρα ταῦῦ. ἴῃ κόρη [7, 
κόρη Ρ 1821 ὄλειξον] ΒΟΥΙΡΒῚ, σε μεῖζον 1 (σε μεῖον ΜαΥκ]Δηα) 
1824 ὅστι Ῥ, ὄὕστις ρ 1825 Ἤρβυομ. ἀγχίπους" εὐδιακόμιστος, καὶ ὃ 

παρεστὼς καὶ σύνεγγυς. Εὐριπίδης ᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Ταύροις, ἴοτύ. 16, 
ἀγχίπλους" εὐδιακόμιστος, Εὐριπίδης .. Ταύροις. ἀγχίπους" ὃ παρεστὼς 
καὶ σύνεγγυς 
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ΑΓΤ.. ἐπεὶ πρὸς ἀκτὰς ἤλθομεν ϑαλασσίους., 

οὗ ναῦς Ὀρέστου χρύφιος ἦν ὡρμισμένη, 
ἡμᾶς μέν, οὺς σὺ δεσμὰ συμπέμπεις ξένοιν 

ἔχοντας, ἐξένευσ᾽ ἀποστῆναι πρόσω 1880 
᾿Δγαμέμνονος παῖς. ὡς ἀπόρρητον φλόγα 
ϑύουσα καὶ καϑαρμὸν ὃν μετῴχξετο, 
αὐτὴ δ᾽ ὕπισϑε δέσμ᾽ ἔχουσα τοῖν ξένοιν 

ἔστειχε χερσί. καὶ τάδ᾽ ἦν ὕποπτα μέν, 
ἤρεσκε μέντοι δοῖσι προσπόλοις, ἄναξ. 188 

χρόνῳ δ᾽, ἵν᾽ ἡμῖν δρᾶν τι δὴ δοκοῖ πλέον, 
ἀνωλόλυξε καὶ κατῇδε βάρβαρα 

μέλη μαγεύουσ᾽, ὡς φόνον νίξζουσα δή. 

ἐπεὶ δὲ δαρὸν ἦμεν ἥμενοι χρόνον, 
ἐσῆλθεν ἡμᾶς μὴ λυϑέντες οἵ ξένοι 1840 

κτάνοιεν αὐτὴν δραπέται τ᾽ οἰχοίατο. 

φόβῳ δ᾽ ἃ μὴ χρῆν εἰσορᾶν καϑήμεϑα 

σιγῇ" τέλος δὲ πᾶσιν ἦν αὑτὸς λόγος 

στείχειν ἵν᾽ ἦσαν, καίπερ οὐκ ἐωμένοις. 
κἀνταῦϑ' ὁρῶμεν Ελλάδος νεὼς σκάφος 134 

ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον, 

ναύτας τὲ πεντήκοντ᾽ ἐπὶ σκαλμῶν πλάτας 
ἔχοντας, ἔκ δεσμῶν δὲ τοὺς νεανίας 
ἐλευϑέρους πρύμνηϑεν ἑστῶτας νεώς. 
κοντοῖς δὲ πρῷραν εἶχον, οἱ δ᾽ ἐπωτίδων 1880 
ἄγκυραν ἐξανῆπτον. οἱ δὲ κλίμακας 
[σπεύδοντες ἦγον διὰ χερῶν πρυμνήσια] 
πόντῳ διδόντες τῇ ξένῃ καϑίέεσαν. 

1827 ϑαλασσίους] Ἠθητπᾶηῃ, ϑαλασσίας ΤΡ 1829 οὗ τηπί. ἴῃ οὺς 
1, συμπέπεις Ῥ΄] ξένοιν) 5011081, ξένων 7} 1888 ὄπισϑεν ΤιοΟΌΘΟΚ 
1884 χεροῖν 1,.Ὀ, χερσὶ 1, χειρὶ ΥΥ̓́ΘΙ] 1880 δοκοῖ! Μαύψμῃϊαθ, δοκῆ 
1}, 5864 κῆ οΧ 81115 ΠΠΌΘΥῚΒ. ΟΟΥΤ. 0 1887 ἀνωλόλυξε Ἠφθτνοτάθῃ 
1888 μαγεύουσ᾽  ᾿ιΘΙΒΙτΘ, ματεύουσ᾽ ΠΡ 1840 ἐσῆλϑεν ἃϊῖὸ ΤΡ 
1848 αὑτὸς] Ν᾽ Δ]οΙκομδυίατη βθοαῦαβ ϑομθθίθι, αὐτὸς ΠΡ 1840 κατήρη 
Βούῃθ 1849 νεώς] ΑἸάΐπα, νεῶν .1,.Ὀ} τηΐθι ἐλευϑέρους οὐ πρύμνηϑεν 
ἑστῶτες (510 ΘΙΠΊΤΩ Β011010) Ἰωοαηδτη ὑοῦ οὐ ῥοδὺ πσποὸ ν. οο]]οοδῦ 1852 
ΚοΘοΏ]Ὺ 1860 πρῶραν [,, πρώροις 1861 ἄγκυραν] ϑοΔΠρΡΘΥ, 
ἀγκύρας 1} κλίμακα ΚἰγχοΒποῆ 1852 Πῖπο βιϑοιῦ Βοῦρκ. Οἵ, δα 
γ. 1849 1888 διδόντες] ΚΙτΟΒΠΒΟΗ͂, δὲ δόντες 1, Ὁ} τῇ ξένῃ] Μύυβροτδνθ, 
τὴν ξένην 1,, τὴν ξένοιν Τ᾿ τὴν ξένην ᾿ 
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ἡμεῖς δ᾽ ἀφειδήσαντες, ὡς ἐσείδομεν 
δόλια τεχνήματ᾽. εἰχόμεσϑα τῆς ξένης 180 
πρυμνησίων τε, καὶ δι’ εὐθυντηρίας 

οἴακας ἐξῃροῦμεν εὐπρύμνου νεώς. 

λόγοι δ᾽ ἐχώρουν" τίνι λόγῳ πορϑμεύετε 
κλέπτοντες ἐκ γῆς ξόανα καὶ ϑυηπόλους; 

τίνος τίς ὧν σὺ τήνδ᾽ ἀπεμπολᾷς χϑονός; 1860 
ὃ δ᾽ εἶπ᾽" Ὀρέστης, τῆσδ᾽ ὅμαιμος, ὡς μάϑῃς, 
᾿'“γαμέμνονος παῖς, τήνδ᾽ ἐμὴν κομίξομαι 
λαβὼν ἀδελφήν, ἣν ἀπώλεσ᾽ ἐκ δόμων. 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧσσον εἰχόμεσϑα τῆς ξένης 
καὶ πρὸς σ᾽ ἕπεσϑαι διεβιαζόμεσϑά νιν" 186 

ὅϑεν τὰ δεινὰ πλήγματ᾽ ἦν γενειάδων. 
κεῖνοί τε γὰρ σίδηρον οὐκ εἶχον χεροῖν 
ἡμεῖς τε πυγμαὶ δ᾽ ἧσσον ἐγκροτούμεναι., 
καὶ κῶλ᾽ ἀπ’ ἀμφοῖν τοῖν νεανίαυιν ἅμα 

ἐς πλευρὰ καὶ πρὸς ἧπαρ ἠκοντίζετο, 1810 
ὥστε ξυνάπτειν καὶ συναποκαμεῖν μέλη. 

δεινοῖς δὲ δσημάντροισιν ἐσφραγισμένοι 

ἐφεύγομεν πρὸς κρημνόν, οἱ μὲν ἐν κάρᾳ 

κάϑαιμ᾽ ἔχοντες τραύμαϑ᾽, οἱ δ᾽ ἐν ὄμμασιν" 
ὄχϑοις δ᾽ ἐπισταϑέντες εὐλαβεστέρως 187 

ἐμαρνάμεσϑα καὶ πέτρους ἐβάλλομεν. 

ἀλλ’ εἶργον ἡμᾶς τοξόται πρύμνης ἔπι 
σταϑέντες ἰοῖς, ὥστ᾽ ἀναστεῖλαι πρόσω. 

κἀν τῶδε᾽ δεινὸς γὰρ κλύδων ὥκειλε ναῦν 

πρὸς γῆν, φόβος δ᾽ ἦν {τῇ ξένῃ» τέγξαι πόδα᾽ 1880 

λαβὼν Ὀρέστης ὦμον εἰς ἀριστερόν. 
βὰς ἐς ϑάλασσαν κἀπὶ κλίμακας ϑορών,. 

1868 λόγῳ] νόμῳ Νῶιοκ | πορϑεύετε 12, πορκεύετε Ῥ (!. 6. πορ- 
δεύετε), πορϑιμεύετε ρ} 1869 ξόανα καὶ ϑυηπόλους)] Μυβρτανο (ξόανα 
1θτη. ῬΘΙ5Κ6), ξόανον καὶ ϑυηπόλον Π)0ὃ)ἘὈ 1860 σὺ οἵη. 7, δαάϊαϊῦ 
Μαυαμα 1868 πυγμαὶ δ᾽] ΑἸάΪπδ, πυγμαί τ᾽ 1, Ῥ] ἦσσον] Βεοάθδμηη, 
ἦσαν ΤΡ 1871 ὡς τῷ ξυνάπτειν Ἠθιτηδπη. ψογβϑαμπι ἀο]οῦ ῬΘΙΘΥ 
1815 εὐλαβέστερον ἘΠ]ΠΤΉΒ5]6 1876 πέτροις ῬΆΙΘΥ 1817 εἷργον ΠΡ 

1880 ροϑὺ ἦν βραύϊατη νϑοσσπι ἴῃ 1.}}, ὥστε μὴ τἀᾷ. 1 (στε ἴῃ 188., 

ἔονυ. λέΐ ΘΙΘΒ1), ναυάταις ᾿πϑθηπ1ῦὺ 0, ΒΌΡ6᾽ ναυάταις γῶϑατῶ (ααδ ἔουῦ. 
᾿ ἀδθιμη λείπει ἀθ]θῦυση), τῇ ξένῃ βϑαρρίονιὺ ΚΙγΟΒΠΟΙ͂ 1882 χλίμακας] 

ΒΟΙΡΒΙ, κλίμακος 0 



56 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἔϑηκ᾽ ἀδελφὴν ἐντὸς εὐσέλμου νεώς, 

τό τ᾿ οὐρανοῦ πέσημα, τῆς 4΄ιὸς κόρης 
“ἄγαλμα. ναὸς δ᾽ ἐκ μέσης ἐφϑέγξατο 1888 
βοή τις ὦ γῆς ᾿Ελλάδος ναῦται νεώς, 
λάβεσϑε κώπης ῥόϑιά τ᾽’ ἐκλευκαίνετε" 

ἔχομεν γὰρ ὧνπερ εἵνεκ᾽ ἄξενον πόρον 

Σιυυμπληγάδων ἔσωϑεν εἰσεπλεύσαμεν. 

οὐ δὲ στεναγμὸν ἡδὺν ἐκβρυχώμενοι 1890 
ἔπαισαν ἅλμην. ναῦς δ᾽. ξἕως μὲν ἐντὸς ἦν 
λιμένος. ἐχώρει᾽ στόμια διαπερῶσα δὲ 

λάβρῳ κλύδωνι συμπεσοῦσ᾽ ἠπείγετο" 

δεινὸς γὰρ ἐλθὼν ἄνεμος ἐξαίφνης νεὼς 

ὠϑεῖ πάλιν πρυμνήσι᾽" οἱ δ᾽ ἐκαρτέρουν 189 
πρὸς κῦμα λακτίξζοντες" ἐς δὲ γῆν πάλιν 
κλύδων παλίρρους ἦγε ναῦν. σταϑεῖσα δὲ 

᾿“γαμέμνονος παῖς ηὔξατ᾽" ὦ Δητοῦς κόρη 
σῶσόν μὲ τὴν σὴν ἱερέαν πρὸς Ελλάδα 

ἐκ βαρβάρου γῆς καὶ κλοπαῖς σύγγνωθϑ᾽ ἐμαῖς. 1400 

φιλεῖς δὲ καὶ σὺ σὸν κασίγνητον, ϑεά" 
φιλεῖν δὲ κἀμὲ τοὺς ὁμαίμονας δόκει. 
ναῦται δ᾽ ἐπηυφήμησαν εὐχαῖσιν κόρης 
παιᾶνα, γυμνὰς ἐκ {πέπλων ἐπωμίδας 

κώπῃ προδαρμόσαντες ἕκ κελεύματοο. 140 

μᾶλλον δὲ μᾶλλον πρὸς πέτρας ἤει σκάφος" 

χὼ μέν τις ἐς ϑάλασσαν ὡρμήϑη ποσίν, 

1888 εὐσέλμου] Ῥίογβοι, εὐσήμου ΠΡ ἠ1884 τό τ᾽] Μευκὶδπᾶ, τὸ 

" δ᾽ ΠΡ 1885 ναὸς] Νδῦοκ, νηὸς 1 δ᾽ οτι. 1.0 δά αϊαῦ Μεγκὶαπᾶ.. : 
1880 γῆς] τῆσδ᾽ Μανκ]απα 1887 κώπης] οΙδιτθ, κώπαις ΤΡ 

τ΄ ἐχκλευκαίνετε)] ϑοΆΠσοΥ, τε λευκαίνετε ΤΡ 1888 οὔνεκ᾽ Π9)}| ἄξε- 
νον] Μαυικὶδηά, εὔξεινον ΤῚῸΡ 1896 ὠϑεῖ] ΚΙιτομΠοΙ͂, ὥϑεν 1, ] πα- 
λιμπρυμνηδόν ὁ]. ΗοΡγοι, ρ]. παλιμπρυμνηδόν: οἷον παλίμπρυμνον χώ- 
ρησιν προῆλϑεν εἰς τοὔμπροσϑεν (ἐκ τοὔμπροσϑεν Ῥα]6Υ) ἀνακάμπτουσα, 
ὡς ἐπὶ πρύμναν κροῦσανι ἨἩθηήδημ, απὸ τοθρύο δηΐθα νεώς ἴῃ σκάφος 
ταύ πτη, παλίμπρυμν᾽ ἱστί᾽ Μ ΘΚ 1896 δὲ γῆν] 6α. ΒΙΆΡΔΟΒΙδΠδ, 
γὴν δὲ 1}, γὴν δὴϊΪ 1897 παλλίρους 1... παλίρρους ἰ, παλλίρρους » 
1898 εὔξατ᾽ ΤΡ 1899 ἱέρειαν 1: (ἱερίαν Βδγ65) [1400 σύγνωϑ᾽ 
Ῥ, σύὐγγνωθΙ᾽ » 1408 ἐπ᾽ εὐφήμησαν γ85. τησῦ. ἴῃ ἐπευφήμησαν 1," 
1404 5α. Ὠϊο ᾿ΠΟΟΙΏΤΠΟΟῚ ν᾽ θη 1404 πέπλων βυρρΙονιῦ Μαγκ]δηᾶ, 
βρδύϊστη νϑοῦστῃ ἴῃ 1, βαλόντες δ. 1 (ΘΈΡΕΙ λό τὰβ., ἴοτύ. λείπίϑι) 
ΘΙΘΒΊΙΙΩ), χερῶν ΒΌΡΡΙΟνῦ » 1405 χελεύματος] )]παογῇ, κελεύσματος 

1400 εἴη τηυῦ. ἴῃ ει 1., ἤει Ῥ 
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ἄλλος δὲ πλεκτὰς ἐξανῆπτεν ἀγκύλας. 

κἀγὼ μὲν εὐθὺς πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀπεστάλην, 
σοὶ τὰς ἐκεῖϑεν σημανῶν, ἄναξ. τύχας. 1410 

ἀλλ᾽ ἕρπε, δεσμὰ καὶ βρόχους λαβὼν χεροῖν" 
εἰ μὴ γὰρ οἶδμα νήνεμον γενήσεται, 

οὐκ ἔστιν ἐλπὶς τοῖς ξένοις σωτηρίας. 

πόντου δ᾽ ἀνάκτωρ ἼἼλιόν τ᾿ ἐπισκοπεῖ 
σεμνὸς Ποσειδῶν, Πελοπίδαις ἐναντίος, 141 

καὶ νῦν παρέξει τὸν ᾿4γαμέμνονος γόνον 
σοὶ καὶ πολίταις. ὡς ἔοικεν, ἐν χεροῖν 
λαβεῖν ἀδελφήν ϑ᾽. ἣ φόνου τοὐν Αὐλίδι 
ἀμνημόνευτος ϑεὰν προδοῦσ᾽ ἁλίσκεται. 

ΧΟ. ὧὦᾧ τλῆμον ᾿Ιφιγένεια, συγγόνου μέτα 1420 
ϑανῇ πάλιν μολοῦσα δεσποτῶν χέρας. 

ΘΟ. ὧὦ πάντες ἀστοὶ τῆσδε βαρβάρου χϑονός, 
οὐκ εἶα πώλοις ἐμβαλόντες ἡνίας 
παράκτιοι δραμεῖσϑε κἀκβολὰς νεὼς 

Ἑλληνίδος δέξεσϑε, σὺν δὲ τῇ ϑεῷ 149 

σπεύδοντες ἄνδρας δυσσεβεῖς ϑηράθδετε, 

οὗ δ᾽ ὠκυπομποὺς ξλξετ᾽ ἐς πόντον πλάτας; 

ὡς ἐκ ϑαλάσσης ἔκ τε γῆς ἱππεύμασι 

λαβόντες αὐτοὺς ἢ κατὰ στύφλου πέτρας 
δίψωμεν, ἢ ̓ ν σκόλοψι πήξωμεν δέμας. 1480 

ὑμᾶς δὲ τὰς τῶνδ᾽ ἴστορας βουλευμάτων, 

γυναῖκες, αὖϑις, ἡνίκ᾽ ἂν σχολὴν λάβω, 
ποινασόμεσϑα᾽ νῦν δὲ τὴν προκειμένην 

σπουδὴν ἔχοντες οὐ μενοῦμεν ἥσυχοι. 

ΑΘΗΝΑ. 

ποῖ ποῖ διωγμὸν τόνδε πορϑμεύεις., ἄναξ 148 

Θόας; ἄκουσον τῆσδ᾽ ᾿4“ϑηναίας λόγους. 

1408 ἄλλω ταῦῦ. ἴῃ ἄλλος 1,, ἄλλος Ῥ, ἄλλοι ρΡ] ἐξανῆπτεν [7 (ε οΧ 
ὁ Ὀογγθούστῃ 6586 ρούθϑί), ἐξανῆπτον ᾿ | ἀγκύλας 1,.Ρ. ἀγκύρας ἰ 
1416 ποδειδῶν Τ΄, οοΥν. ρ} Πελοπίδαις] Μαειμῖδθ, πελοπίδαις δ᾽ Τ7)ἙὈ 
1418 ἀδελφήν 8᾽ Μύυβρτανθ, τ᾿ ἀδελφὴν ΤΡ 1418 54. φόνου τοὺν 
Αὐλίδι ἀμνημόνευτος ϑεὰν] Νδιοῖκ οχ Βδάπϑιη (φόνου τοὺν οὐ ϑεὰν) οὐ 
ΜΑΥΚΙΔμαΙ (ἀμνημόνευτος) οοπΙθούπτα, φόνον τὸν Αὐλίδι ἀμνημόνευτον 
ϑεᾷ ΠΡ 1421 πάλιν 1,, πόμν 1420 δυσεβεῖς Ῥ, οοΥγ. »| ϑη- 
ράσσετε την. ἴῃ ϑηράσετε 1, 1480 ἢ ̓ ν] Β011081, ἢ 19} 1482 γυ- 
ναῖκες] ΜΑΥΚΙαπμα, γυναῖκας 1, Ὁ] αὖτις ΤΡ 
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παῦσαι διώκων ῥεῦμά τ᾽ ἐξορμῶν στρατοῦ᾽ 
πεπρωμένον γὰρ ϑεσφάτοισι Δοξίου 

δεῦρ᾽ ἦλϑ᾽ Ὀρέστης, τόν τ᾽ ᾿Ερινύων χόλον 
φεύγων ἀδελφῆς τ᾽ "4ργος ἐσπέωψων δέμας 1440 

ἄγαλμά ϑ'᾽ ἱερὸν εἰς ἐμὴν ἄξων χϑόνα. 
πρὸς μὲν σ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν μῦϑος" ὃν δ᾽ ἀποχτενεῖν 
δοκεῖς Ὀρέστην ποντίῳ λαβὼν σάλῳ, 
ἤδη Ποσειδῶν χάριν ἐμὴν ἀκύμονα 

πόντου τίϑησι νῶτα πορϑμεύειν πλάτῃ. 114 

μαϑὼν δ᾽, Ὀρέστα, τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" 

κλύεις γὰρ αὐδὴν καίπερ οὐ παρὼν ϑεᾶς" 

χώρει λαβὼν ἄγαλμα σύγγονόν τὲ δήν. 

ὅταν δ᾽ ᾿ϑήνας τὰς ϑεοδμήτους μόλῃς, 
χῶρός τις ἔστιν ᾿“τϑίδος πρὸς ἐσχάτοις 1480 

ὅροισι, γείτων δειράδος Καρυστίας, 

ἱερός, ᾿4λάς νιν οὑμὸς ὀνομάξει λεώς" 

ἐνταῦϑα τεύξας ναὸν ἵδρυσαι βρέτας, 

ἐπώνυμον γῆς Ταυρικῆς πόνων τὲ σῶν, 

οὺς ἐξεμόχϑεις περιπολῶν καϑ᾽ ᾿Ελλάδα 14δὅ 
οἴστροις ᾿Ερινύων. ἴάρτεμιν δέ νιν βροτοὶ 

τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσι Ταυροπόλον ϑεάν. 

νόμον τε ϑὲς τόνδ᾽" ὅταν ἑορτάξῃ λεώς, 

τῆς σῆς σφαγῆς ἄποιν᾽ ἐπισχέτω ξίφος 

δέρῃ πρὸς ἀνδρὸς αἷμά τ᾽ ἐξανιέτω, Ἐς 1400 
ὁσίας ἕκατι ϑεά ϑ' ὅπως τιμὰς ἔχῃ. 
σὲ δ᾽ ἀμφὶ σεμνάς, ᾿Ιφιγένεια, κλίμακας 
Βραυρωνίας δεῖ τῇδε κλῃδουχεῖν ϑεᾶ᾽ 

οὗ χαὶ τεϑάψῃ κατϑανοῦσα, καὶ πέπλων 
ἄγαλμά σοι ϑήσουσιν εὐπήνους ὑφάς, 1460ὅ 

1438 πεπρωμένον] Μοπϊ,, πεπρωμένοις 1, Ὁ, πεπρωμένος Ἠθητηδηη 
1489 τόν τ᾽ 1,, τῶν τ᾽ ῬΊ ἐριννύων 1, Ὁ. Ῥοϑὺ 1441 δααιῦ πὰπο νΘυβΌ 
τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἀναψυχάς 1,, οἵη. 1, οΙθοῦ ΜαγκΙαπά. Οἷν, 
ΗΙρρ. 600 οὖ ΞᾳΡΡΙ. 61 1442 σὲ 1., ο΄ ἹΡ 1440 πορϑμεύειν) Τ γι- 
ὙγΠ10ὺ, πορϑμεύων ΤΠ" 1448 τἄγαλμα Οοοῦ 1402 ἀλάς 10}ὃὉ"Ὁ 
1458 τεύξας] ΒΊογϑοι, τάξας 1 1454 γῆς͵] Ηοιτηδηῃ, τῆς 1." 
1466 ἐριννύων 1408 ϑὲς] Ῥοιβομ, ϑέσϑε Τ'0) 1460 ἐξανιέτω] 
Ἡθαΐί, ἐξανυέτω ΠΡ 1461 ϑεά 9᾽] ΜεικΙαπμά, ϑεᾶς ΠΡ 1462 λεί- 
μακας ΡΊΘΥΒΟΙ 1408 βεαυρωνίας Ῥ] δεῖ] ἴοτύ. χρὴ [ τῇδε... ϑεᾷ] 
ΜδυΚΊΔΠαΙ τποπῖϊύι Μαβρτανο, τῆσδε, ϑεᾶς Π)΄)} 1406 ϑήσουσ᾽ Ρ 
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ὃς ἂν γυναῖκες ἐν τόκοις ψυχορραγεῖς 

λίπωσ᾽ ἐν οἴκοις. τάσδε δ᾽ ἐκπέμπειν χϑονὸς 

Ἑλληνίδας γυναῖκας ἐξεφέεμαι 

γνώμης δικαίας εἵνεκ᾽, ἐξέσωσα δὲ 
καὶ πρίν σ᾽ ᾿Αρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας 14τὸ 
κρίνασ᾽, Ὀρέστα" καὶ νόμισμ᾽ ἔσται τόδε, 
νικᾶν ἰσήρεις ὅστις ἂν ψήφους λάβῃ. 

ἀλλ᾽ ἐχκομίζου σὴν κασιγνήτην χϑονός, 
᾿Ζγαμέμνονος παῖ, καὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ, Θόας. 

ΘΟ. ἄνασσο᾽ ᾿4ϑάνα, τοῖσι τῶν ϑεῶν λόγοις 14τῦ 

ὅστις κλύων ἄπιστος. οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖ. 

ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστῃ τ᾽. εἰ φέρων βρέτας ϑεᾶς 
βέβηκ᾽, ἀδελφῇ τ᾽ οὐχὶ ϑυμοῦμαι᾽ τί γάρ; 
πρὸς τοὺς σϑένοντας ϑεοὺς ἁμιλλᾶσθαι καλόν; 

ἴτωσαν ἐς σὴν σὺν ϑεᾶς ἀγάλματι 1480 

γαῖαν, καϑιδρύσαιντό τ᾽ εὐτυχῶς βρέτας. 
πέμψω δὲ καὶ τάσδ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ εἰς εὐδαίμονα 
γυναῖκας, ὥσπερ σὸν κέλευμ᾽ ἐφίεται. 

παύσω δὲ λόγχην ἣν ἐπαίρομαι ξένοις 
νεῶν τ᾽ ἐρετμά, σοὶ τάδ᾽ ὡς δοκεῖ, 9εά. 148 

4. αἰνῶ" τὸ γὰρ χρὴ σοῦ τε καὶ ϑεῶν κρατεῖ. 

ἴτ᾽. ὦ πνοαί, ναυσϑλοῦσϑε τὸν ᾿Ζγαμέμνονος 

παῖδ᾽ εἰς ᾿4ϑήνας" συμπορεύσομαι δ᾽ ἐγὼ 

σῴώξουσ᾽ ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς σεμνὸν βρέτας. 
ΧΟ. ἴτ᾽ ἐπ᾽ εὐτυχία τῆς σῳξομένης 1490 

μοίρας εὐδαίμονες ὄντες. 

1407 λίπωσ᾽] Τουτπίου, λείπωσ᾽ ΤΡ 1468 ἑλληνίδα ῬΑ σΟΥΥ. Ρ. 
Τιϑοσηδτη ροδὺ πῦπὸ ν. ᾿παϊοανιὺ Βτοάθοι (14609--12 ἀο]οθαὺ οἱττα Ἠδι- 
ἐπ πρὴ 1469 οὔνεκ᾽ ΤΡ0 1469 Βα. ἐξέσωσα δὲ καὶ πρίν σ᾽ 5068}0]. 
Ατιβύορῃ. ἤδη. 68 (οοά. 8:.), ἐκσώσασά σε καὶ πρίν γ᾽ ΠΡ 14Τ7| ἔσται 
τόδε] Μευκ]απα, εἰς ταὐτό γε ΤΡ 1418 κασιγνήτην] ΕἸτΉΒ]ΘΥ, κασί- 
γνητον ΠΡ 1419 πῶς πρὸς σϑένοντας ϑεοὺς Η. Θὐφαϊτηπο]]6υ, ἴουῦύ. 
πῶς τοῖς σϑένουσι ϑιεοῖς 1488 κέλευμ᾽ Πιπαον, κέλευσμ᾽ ΤΡ 
1486 νεῶν] Βοϊββοηδϑάθ, νηῶν 1, ϑεά] ΑἸάϊπω, ϑεᾶ 1,, ϑεᾷ Ρ 
1480 40. οπι. 1... ρυδϑῆχιῦ τηϑητβ τϑοθη ϑβίτηδ 1 1.) (οὐ ΑἸΑ]Ππη8) | χρὴ] 
ΒΟΥΊΡΒΙ, χρεὼν 1,.Ρ, χρῆν Πιπαογῖ 1487 ΑΡΟ]]]η15 πούϑιη τυϑθῆρτηῦ 
1,.Ὀ, οταῖδιῦ ΑἸαϊηδ [ ναυσϑλοῦτε ΟδΥΘΥ 1488 εἰς] ΑἸαϊηδ, ἐς ΣΡ 

1490 ΧΟ.] ϑϑιά]ου, 400. ριδοῆραμὺ ΤΡ 1491 εὐδαίμονες] ΑἸαΙπΠδ, 
εὐδαίμονος 1, }} ὄντος ταυῦ. ἴπ ὄντες 1,, ὄντες 
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ἀλλ᾽, ὦ σεμνὴ παρά τ᾽ ἀϑανάτοις 
καὶ παρὰ ϑνητοῖς, Παλλὰς ᾿4ϑάνα, 

δράσομεν οὕτως ὡς σὺ κελεύεις. 

μάλα γὰρ τερπνὴν κἀνέλπιστον 149 
φήμην ἀκοαῖσι δέδεγμαι. 
ὦ μέγα σεμνὴ Νέκη, τὸν ἐμὸν 
βίοτον κατέχοις 

καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. 

1492 φυδϑῖ. ομουῦῖ πούϑιῃ 1. 1406 τερπνὴν] 1,.. θΙπαοτΐ, τερπνὸν 
ΤΡ 1401 νίκα 1, νίκη 1 1498 χκατέχε 1, (ογδβ. οἱς αὖ νἱά.), 

οις. ζ Ν 
κατέχ: ἱ, κατέχοις 1409 στεφανοῦσα ᾿, στεφανοῦσσα τὖ νἱᾶ. 7), 
564. ὕσσα ἴῃ Τ85. 801, 1. ΒΟΌΒΟΙΙΡΒ. εὐριπίδου ἰφιγένεια ἡ ἔν ταύροις 10}ὃὉ 
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οΟμΙθούα 85. ΤΠ] Π5 ΡΥΟΡΘΌ1165. ΘΟΠ ]ΠΘ6Π5. 

Αὐρύμη. 11η. 2 παρακινηϑεὶς] παρακπομισϑεὶς ΝΥ 61] 4 ὑπὸ τῶν 
ἐντοπίων συλληφϑεὶς ἀνήχϑη ἅμα τῷ φίλῳ ΜαγκΙδπα ὅ ἐθισμὸν 
ἅεσμόν Νὅθοῖς 

γε. 6 δίνας Μομκ 8 ὡς πόρῃ, πατὴρ ΟδΙΏΡΘΥ 9 κλεινῆς 
Μαγκδηα 

1054. στολὴν Ἑλληνικὴν οἸτη Νϑιοῖκ, πλάτην ᾿Ελληνικὴν ὟΝ 61] 
18 λαβεῖν ἀραίου (γ61 ἀραίας) Θιῦ]ο. 14 Ἑλένην ΜαγΚΙαμά 1 δεινῆς 
δ᾽ Βαγμθ5 ] δεινῇ δ᾽ ἀπνοίᾳ πνευμάτων ἐντυγχάνων (ν6] συντυγχάνων) 
ἘΘΙβῖτθ, λίμνης τ᾽ ἀπλοίᾳ πνευμάτων τ᾽ οὐ τυγχάνων Μαβρταᾶνο, δεινῆς δ᾽ 
ἁπλοίας, πνευμάτων δ᾽ οὐ τυγχάνων ὥοΙα]οΥ, δεινῆς ἀπνοίας πνευμάτων δὲ 
τυγχάνων Ἠροττήδημ, δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τε τυγχάνων ΝΥ Τ[ΖΒΟΠΕΙ, 
δεινῆς δ᾽ ἁπλοίας πνευμάτων τοῦ τυγχάνειν Ἠυ]ύβοι, δὴν ἧστ᾽ ἀπλοίᾳ κτὲ. 
οἸττα Νδθοῖς, δεινῇ δ᾽ ἁπλοίᾳ πνευμάτων ἀντιπνόων ιαποΠθηβίθίῃ, δεινῆς 
τ᾽ ἁπλοίας πνευμάτων τ᾽ οὖν τυγχάνων γ6] δεινῆς ἀπλοίας πνευμάτων οὗ 
(γ61 9’ οὗ) τυγχάνων Κυνϊδα]α, δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων που τυγχάνων 
Οἴτῃ 61], τυχὼν δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων δεινῶν βίᾳ ἸΚοΘομ]γ, «ἐπεὶ 
δ᾽ ἐπ’ ἀκταῖς σὺν πανέλληνι στόλων δὴν ἧστ᾽ ἀπλοίᾳ πνευμάτων οὐ 
τυγχάνων Βεάπδιη, δεινὴ δ᾽ ἄπλοι᾽ ἦν. πνευμάτων δ᾽ οὐ τυγχάνων 
ΚινοΒμοῖ, (ἐπεὶ δὲ δαρὸν ξυμφορᾷ κατείχετον δεινῆς ἁπλοίας, πνευμά- 
τῶν οὐ τυγχάνων ῬΑΙΘΥ, δεινῇ δ᾽ ἀπλοίᾳ πνευμάτων τ᾽ (τ᾽ ἀο]οὺ ΦΘΥγ8 1) 
οὐ τυγχάνων Μεάν!ρ',, δεινῇ δ᾽ ἀἁπλοίᾳ (γ6] δειναῖς δ᾽ ἀπλοίαις) πλωίμων 
οὐ τυγχάνων Ἠριτηβοοίῃ, δεϑεὶς (σχεϑ'εὶς ΘΙΠάοΥ ἢ) δ᾽ ἀπλοίᾳ πνευμάτων 
τ΄ οὐ τυγχάνων Νδιοῖ,, δεινῆς δ᾽ ἁπλοίας πνεύμασιν συντυγχάνων ὟΝ 61], 
δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τυχὼν σπάνει ϑ'ομθηκὶ, δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας 
πύευμάτων τε τυγχάνων ἘπρΊαπά, δεινῇ δ᾽ ἀπλοίᾳ πνευμάτων συντυγ- 
χάνων γ6] δεινῶν ἀπλοίας πνευμάτων δὲ τυγχάνων ΟἸϊτι ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΠΙ, 
δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας τερμάτων οὐ τυγχάνων Ῥϑοτιηϊίο]ο5, νήστει δ᾽ ἁπλοίᾳ 
πνευμάτων τ᾽ οὐ τυγχάνων Πουβτηδῃ, δεῖ δ᾽ ἴς σφ᾽ ἁπλοίας κτὲ. ΜΘΚΙοΥ 
11 ὦ γῆς .. στρατηγίᾳ Αγμΐτη. Ὑούβαμα ἀθ]θὺ ΚΙ ΚΘΗΌοΥρ; 18 οὐ 
μὴ τῆσδ᾽ ἀφορμήσῃς “1οῦΖ61] (ἀφορμήσῃ ΔΡΟΡῪ. 4115.) 

20--2Ξ4 νοῶ ὅ τι γὰρ... ϑῦσαι ἀο]οὺ ΚΙ ΘΗ θοσρ, Ῥοβὺ 21 [18- 
ΟΌΠ8 ΠῚ 6586 ραύοῦ ΒυΠῃ 28 τηρεῖ ΝΑΡΘΥ 29 ᾿ἀχαιούς Ναδυοϊς 

81- 38 ἀδ]οὺ οὔτ [Π}5ΘποτῸ Κη ΚΘΗ θοτρ 81 οὗ γῆς] γύαις δ᾽ 
οἴη Νϑῦοῖς, ἐφ᾽ ἧς Νιαωπομοηβίθιη, οὗ λεῶς 611, οὗ φὼς ΜοκΊοΥ, οὗ 
δῆτ᾽ Θὐδα τη ]]6Ὺ 84 ναοῖς ὅδ᾽ ἐν ἨρΙτηβορῦῃ 8ὅ---41 ἀ6]6 Εδαθὺ 
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ϑῦ (1Ο ν. ΠΙΒῚ ΟὙΔΥΙ ΘΟΥΤτρύοϊα αῇδοῦαβ θοῦ, δηΐθ θατη ὩΟΠΠᾺ]]8, 
ΘΧΟΙ 1556. ἩΘΟΘΒΒΔΤΊΟ βὐαθαθηθπτη οδύ ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ | (ὅϑ᾽ ἐννόμοισι τοισίδ᾽ 
δηΐου, ὅϑ'᾽ ἐννόμοις σίτοισιν Βυτρθ5ὺ), δούλην νόμοισι, τοῖσιν Ἠρίτα- 
βοθίῃ, οὗ δὴ νόμοις ὠμοῖσιν ΜΆΘΕΙν, ὅδ᾽ ἐν νόμοισι, τοῖσιν ὥϊδμῃ!], ὅ 
γ᾽ ἐν νόμοισι, τοῖσιν Μαάνϊσ, ϑύειν νόμοισιν οἷσιν (γ6] ὅπου νόμοις 
ὦὠμοῖσιν) Πογνογάθῃ, οὔ ϑὴν νόμοισι, τοῖσιν Ὁ. ἘΙΌΌΘΟΙΚ, νόμοις ἴν᾽ 
ὀϑνείοισιν Ἠοιδβιηϑῃ 8ῦ 54ᾳ. (ὅϑ᾽ ἐν νόμοισι, τοῖσιν. . Γάρτεμις, 
ἑορτή [ἑορτή οὔθ) Β 6156] ν8] ἑορτή στ΄, οὔνομ᾽ ΜαΙκΙδηα), (ὅϑ᾽ ἐν- 
νόμῳ σὺν τοῖσιν ἥδεται ϑεὰ άρτεμις ἑορτῇ Ο. ΟΟΥΔΙΩ) 86---ὃ8 οὐ, 41 
φαπαδηαο ἀ 6] Όδτη 86 Ἴἥρτεμις] χρώμεσϑ᾽ ἌΥ6Ι], ἔπειμ᾽ Ἡρίχηβορίῃ 
δρᾶν ϑέμις ἑορτάς, τοὔνομ᾽ αἷς ΜΟΚΙΟΥ 81 ροβὺ 41 οο]οοῦῦ Μαῦκ- 
Ιαπὰ 88 βᾳ. ροβὺ 84 οἸπὴ οΟἸ]οΟ θη, νϑυβιθτιβ 8ὅ 5α. οὖ 40 5α. 46- 
Ἰθυ]5 88 ϑύειν Κνιδδ]α [ καὶ πρὶν γὰρ ὄντος τοῦ νόμου ϑυηπολεῖν 
Μ. δομιηταύ 

40 κατάργμασιν μὲν ΑΥπη 406 εὕδειν] ἵζειν ΜοΩΚ 48 ἐρέψιμον 
Ὑ ΔΙοΚθηθθι οὗ Βα κθη : 

ὅ0 μόνος λελεῖφϑαι στῦλος εἷς (ὡς Κνζ812) ἔδοξέ μοι Ῥογβοι ! ὡς 
ἔδοξεν εἷς Εἰ. ατι. οι ὅθ 5α. μόνος δὲ λειφϑεὶς στῦλος εἷς... ἔκ 

τ΄ (ἐξ ΚΊΤΟΠΠΟΙΠ, ἐκ μὲν ὙΥ 611) ἐπικράνων Οδηρον ὅ1 ἐκ δέ γ᾽ ἐπι- 
κράνων Ἠθητήδηῃ, κατὰ δ᾽ ἐπικράνων ΒοαΠδη, εἶτα δ᾽ ἐπικράνων ΚΟΘΟΒΙΥ 

2 φϑέγμα τ᾽ ΟδιηροΥ, σχῆμα (ν6] βλέμμα γ6] δέργμα) δ΄ ΝΥ ἔσ. Βωὰου] 
λακεῖν ΜαεαγκΙαπα ὅ8 τέχνην] τύχην Μεΐποκ | ξενοκτόνος (ΔΤΏΡΘΥ 
δ4 τιμῶσ᾽ ] πονοῦσ᾽ Ε'. ὅτι. δομτιηϊαύ, μετιοῦσ᾽ ϑὐααύηητιθ116ν | ὑδραίνω τοῦ- 
τον Επρ]α πα δδ 5α. τέϑνηκ᾽ Ὀρέστης" ὧδε συμβάλλω τόδε (οοἴοη15 46- 
1615) (. Οοηγϑαΐ ὕὅ8δ βάλωσί μου ϑοιά]ον, ῥάνωσ᾽ ἐμαί ΝάθοΥ, βάψωσ᾽ 
ἐμαί ΜΘΚΙΘΥ 

60 ,,νἹἀθύαι Ὁ]]αυ]α Θχοιαῖϊθθθ, αποα δ ΥΓΟΡὮΙ ΠΙῖστη ρουθπθυϑίς" 
ἈΠ ΘΙ5ῖκθ, οὐϊδιη Βούμθ ροβὺ 60 Ἰδοῦπϑηι βὑαύαϊ ] Στροφίῳ γε παῖς οὐκ ἦν 
ΜδυκΙδπα 02 παροῦσα πάντῃ Βτοάρδα, περιοῦσ᾽ ἀπόντι οἸΐτη Βοίπο, 
ἁποῦσ᾽ ἀπόντι Βεάπδιη, (γέρας ἁπόντι ἸΚαγ561), ποροῦσ᾽ ἀπόντι, Ἰζνιδα}α, 
φέρουσ᾽ ἀπόντι ΜδΘΗΪγ. γούβϑαμα ἀδοῦ ΤΕ, αα. δομυιαὺ ὀφὀὅ τίνος πά- 
ρεισιν; Μαυκὶοπα | πάρεισιν αἵδ᾽ εἴσω ἘΠγΉΒ]ΘΥ 00 ἀρΙοὺ Μούζρου 
ΟἿ τις ἦ ̓ν τορυάϊεῦ Μϑικίαπα, ργοροιῦ Ἠδυπογᾶθῃ 08 πανταχοῖ 
γ. ὦ ἸΠΒ 

10 ροβὺ τ6 ἐγαπβρομπιὺ Βαῦρθβ, ΡΥΪΔΑῚ {γι θαϊῦ, ποντίαν γ᾽ ΒΟΥΙΌΘΠΒ, 
Οδιηρου 71 ροβϑὺ 1117 οοἸ]]οοδῦ, βου θη ἐμοί τε, Πυλάδη, σοί τε συν- 
δοκεῖν γ᾽ ἐχρῆν" ἀλλ᾽ κχτὲ., ΟΔΙΏΡΘΟΥ 18 τοιχώματα Μαβρτανθ, τροχώ- 
ματα ὥΘΙΟΙΘΥ 14 αὐτοῖς] αὐλῆς ΜυβρΥαΥΘ τὸ Οτθϑῦϊ οοπύϊπιεῦ 
Ηδηα 760 νϑύβα] 71 βιιθιαησι Ἠθυτηϑημ, αὶ ΟΠ ν. 11 φηΐα τ0 οο]- 
Ἰοοωνθυϑῦ ῬΘΥΒΟΠΘΙΌΤΩΣ ΠΟΐΒ 1 5661ι.. ΥΘΥΒΙΡ5. τααύαθ8, ἀηύθ Οἵ {1818- 
Ῥομιὺ Παδυύαηρ, ἀδ]οὺ Πιηάουνῖ 71 (μ᾽ ἤγαγες ΝΥίο. Βεπθι) τ8 ρμοϑύ 
χρήσας γΘΥΒιΤη ᾿ηὐθυο 1556. βαβριοοῦαι ῬΌ]ΘΥ 78 54ᾳ. ἐπεὶ γὰρ (ἐπεὶ 
δὴ ΘΟΒΘη ΚΙ)... διαδοχαῖς γ᾽ ΜαεαγκΙαπα (διαδοχαῖς δὴ Μαυβροτανθ), ἐπεὶ 
δὲ. διαδοχαῖς (ἀο]ούο δ᾽) ΒΙοιηΠο]α 

80 ἐλαυνόμεσϑια Β]οτηΠ614 82 ποινηλάτου Νὅποκ 
91 τὸ δ᾽ ἔνϑεν οἸττη Νάθοῖ οὐδὲν] οὐκέτ᾽ ἨρδΙμβοοθ 92 ἢ ταῦτα 

᾿ ΟυΤ Ιου [ [οτὺ. δρῶντά μ᾽ 94 ἄγνωστος Μαγκὶαπά ΟἿ πότερ᾽ ἧ 
(οὐ 98 εἰσβησόμεσϑα) Τουτηῖον κλιμάκων προσαμβάσεις {λαβόντες ἀρού- 
μεσϑα πρὸς δόμον ϑεᾶς) κἀσβησόμεσϑα ΚΆγΒΕΙ 98 ἐχμησόμεσϑα Μυ8- 
στᾶνθ, ἐσβησόμεσϑα ΜαγκΙαμπᾷ, ἐμβησόμεσϑα ΒΙογαΠ6]4 (Ἰμ]]θῖτὰ ἀμβησό- 
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μεσϑαὶ), ἀμειψόμεσϑα ϑόμοηκ] 1 πῶς ἄρ᾽ οὖν οχ 1, γοίουθθαΐαν, πῶς γὰρ 
οὖν Ἠατίπηρ  λάϑοιμεν δ. ]]ῖον [ πῶς δ᾽ ἄρ᾽ εἰσέλϑοιμεν ἂν Βοιοηκ), πῶς 
ἄρ᾽ ἐγκαϑείμεϑ᾽ ἂν Ἰὐπρ]απα, πῶς νιν οὖν λάβοιμεν ἂν Ῥυΐη (πῶς δέ 
νιν Ἐς, ατι. ϑομμ 0). Ῥοβδὺ 98 Ἰαδοιηδπι οὐπὶ Το β]τῖο βύασαιθ Βυι 
99. ἀὐΐο 98 γομπὶὺ ϑοιάϊον 1 ἦ Πουιιδηη, καὶ (οὐϊαια) Ἠδπᾶ, μὴ, 46 απο 
Ἡδυτδπη οοριίωνὶ, Ῥα]ου, εἰ Κνιδδ]α (οὐ 100 ὧδ᾽ οὐδὸν ἔσιμεν)  λύ- 
σοντες ΕἾχ | μοχλῶν Βενμο]α. Ροβὺ 99 ἰδσαπδιι βύαύαϊς ΠΟΊ]ΖΗΘΙ’ 

100 ἵν᾽ οὐδὲν ΕἾχ [ ὧδ᾽ οὐδὸν ἔσιμεν Βεαάπειι; ϑύραϑεν ἔσιμεν Νῶθοῖς, 
ὧδ᾽ εἰσίωμεν (οὐ 99 ἢν ῬΥῸ ἢ) ν6] ὧδ᾽ ἱερὸν ἔσιμεν ΚοΘΟΉ]γ, τὸν οὐδὸν 
ἔσιμεν Βοιοῖ, ὧδ᾽ οἶκον ἔσιμεν ΜΆΘΗΪγ, ὧδ᾽ ἄδυτον ἔσιμεν οἸἸτη οοη- 
Ἰοϊθ θαι, ἄμξϑινον ἔσιμεν Ε΄. ατπι. Βομηημαῦ 101 ἐκβάσεις ΤὔϑοΠοΥ 

102 ἀλλ᾽ ἦ πρὶν Ἠδτγίαῃρ 105 ϑεοῦ δὲ χρησμὸν οὐ κακὸν νομιστέον 
ΚοΘΟΩν | ϑεοῦ γὰρ Ε΄. αα. ομιταὺ [ λαχτιστέον Μυβρτανθ, ἀτιστέον 
γΔΙΟΚΘηδΘυ, φλαυριστέον ΒΟ ΘΗ Β[Θ1 ἢ 1017 μέλας] πέλας Π΄. Θυ. 
ΒοΒιαΐύ 108 54ᾳ. ἀο]οὺ Ε΄. απ. Βομτηιαῦ 108 πόλεως ἄπωϑεν .. εἶσι- 

δὼν σκοπὸς Μιυβροτανθ, λεώ τ᾽ ἄπωϑεν .. εἰσιδὼν στέγας Θύφα ηηαθ]16 1 
110 ὄμμα] ἄρμα Μυβρτᾶνγθ 111 τοι] σοι ΑἸάϊπδ, νὼ 1 πον, νῶν 

Ἠαευαηρ' 118 ὥρας τε, φοβύθῳ ὁρᾶν δὲ Βοίπθ, πειρᾶν δέ ΜΆΘΗΙΪν, 
πείρα δέ Μεᾶνῖρ ] γείσῳ ΤΟΌΤΘΘ [ ὅρα δ᾽ ἐκεῖσε οΟἸίτη Κνδα]α, ἄριστα δ᾽ 
εἴσω ΒεοΙρΊς, ῥᾷστον δέ γ᾽ εἴσω ΚοΘομ]γ, ὅρα δ᾽" ἔνεστι. ΝΥ 61] | ὅρα δέ γ᾽ 
εἴσω τριγλύφων, εἴ που κενὸν Μυβρτᾶνο, ὁρᾷς δέ γ᾽, εἴσω τριγλύφων ὕποι 
κενόν Παπά, ἔσται δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὕπου κενόν Ἐβαπομθηβίθιη, ὅρα 
δ᾽, ἐῶσι, τριγλύφων τόποι κενοὶ ἩδΙτηβοοίῃ, ὅρα δέ γ᾽ εἰ τῶν τριγλύφων 
τί που κενὸν γ6] ὅρα δ᾽, ἐκεῖ σοι τριγλύφων τόποι κενοὶ ΘΟΠΘΗΚΙ, Ζίω- 
ρικὰ δὲ γεῖσα τριγλύφων ὀπὴν κενοῖ Δ᾽] πϑηο ΘΟμΙΟΙΘΌδιη, ὥρα δ᾽ ἔπεισι, 
τριγλύφων ὅποι κενὸν Νεροι, ὅρα δέ γ᾽ εἴσω τοιγλύφων ὁπαὶ κεναὶ διύχ- 
16}, οἷόν τε γείσων τριγλύφων ὕπου κενὸν ΒΌΒΟΠΘ, ὅρα δὲ γείσῳ τριγλύ- 
φῶν κένωμ᾽ ἐνόν ΜΘΚΙΟΙ | τριγλύφων ὀπῶν ἐνόν ϑοηηίο]οβ  ὕπῃ ΚΙτΟΙ- 
ῬΟΙ] τόπους κενοὺς ΟἸτη ΘΟΠΙΟΙΘΌ απ | κενόν] χρεὼν Νῶιος 118 5α. πε- 
ρᾶν μὲν εἴσω" τοὺς πόνους γὰρ ἁγαϑοὶ (οδίθι15 α6]6 15) Ἐἰ, τι. Βομταύ 

114 τηῦου καϑεῖναι οὐ τοὺς Ἰδοῦπϑηη βὐωύαϊὺ πο] πα 110 τί δ᾽ 

δἰ μακρὸν δηροι, ἤτοι μακρὸν Υίο. ΒΘΈΘΥ 110 5ᾳ. ῬγΪΔαῚ οομὐϊππαῦ 
Ἡδγάτοι, ἀο᾽οῦ Πιπᾶονῖ, ροϑὺ 10 ὑγαπβρομιὺ (διηροι, ροϑὺ 108 οοἸ]οοεὺ 
ΟΥ̓ΘΘΌΙ ὑυθαΐοβ Βουρὶς, Ῥυϊθαὶ ΜΆΘΗ], ροϑῦ 104 φρομλῦ, βου] θθη5 οὐδ᾽ 
οἱ μαχρὸν.. τερμάτων γε... ἀροῦμεν μάτην Ε΄. ὅτι. Βομιηϊαῦ, ροϑὺ 112 
ΟἸτπ ἸΏΒΘΥΘΌΘΏΣ 116 ἴτω" μακρὸν Μτιβρστανθ, οὕτω μακρὸν ΒΩαΠ 8) 
111 δίχ᾽ ἐργμάτων δὲ Ἠρουνοτάθη. Ῥοβὺ 117 νϑύβτιὴ ᾿ηξουοι 18. φαίαῦ 
ΜεΚΙαπα 118 πειστέον χωρεῖν, ἀκρῶν Βοίμο | χώρει δ᾽ ὁρῶν Ποππθι 

,. 120 οὔϊδιη οὐ γάρ τι τοὐμόν γ᾽ ΝΥ ΕἸ], οὐ γὰρ τό γ᾽ ἀμὸν ΒαιΠο]α, 
τὸ τοῦ ϑεοῦ γὰρ γ6] καὶ γὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ΥΥίο. Βαιον, οὐ γὰρ τὸ 
μοχϑεῖν γ᾽ ϑοιμιύθ]οβ [ αἴτιος γενήσομαι, ἨΘαΙ, ἄρτιον γενήσεται Μι8- 
ΘΥαγΘ [121 ἄχρῃστον Ἠθρητηθῆη 122 τῷ νέῳ (ΔΙΏΡ. 128ὃ- 28 1ῃ 
ΒΓΟΡΠ85. οὐ ἀπ δύυ. τϑαϊριὺ 616 16. 128 ὦ {πάντες πρὸς τὰς, ὙΥ16- 
ΒΘΙῚ 126 ἰὼ οἰπη Ἡρητήϑηη [ τᾶς] κλειτᾶς ΜΘ 1265α. παῖ Ἴα- 
τοῦς, ΖΙίκτυνν᾽ οὐρεία ϑ61416ν, ὦ παῖ Λατοῦς, ἁγνὰ Δίκτυνν᾽ οὐρεία 
61], ἔουί. ὦ Ματῴα κούρα, “ίκτυνν᾽ οὐρεία 121 (ὧν Ζἰχτυνν᾽ Τι80}- 
ΤΠ 128 πρὸς τὰν σὰν οἸτπη Ἡρθητηδηη | Ἀεὐστύλων ΚΟΘΟΠΪΥ 
128 54. πρὸς τάνδ᾽ αὐλὰν σὰν ϑριγκούς τ᾽ εὐστύλων ναῶν χρυσήρεις Βι1- 
968 129 χρυσήρεις (εἰς) 6ΙΑ]6Υ 

180 ὁσίας ὕσιον πόδα παρϑένιον 6146, πόδ᾽ ὕσιον᾽ ὁσίας (ἀο]6ἴο 
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παρϑένιον) ΚΟΘΟΒΙΣ, ὅσιον πόδα παρϑενίας ὁσίας Βαποποπδίθιη, πόδα 
παρϑενίας ὁσίας ὅσιον ΕἸΟΘΒ]ΘΥ  παρϑέν᾽ οἸτη Ἠδγϊηϑηῃ | πόδα, πα  Π 5. 3 
ἐμὸν ϑΟΠοθμθ ἰ παρϑενίων ὁσίων ΜΘΚΊοΙ | ὅσιον ὁσίας {σᾶς ἼΡΕ- κα- 
ϑαρὸν καϑαρᾶς ἨροΙμηβορίῃ, τᾶς σᾶς, ὁσία ἘϊπρΊ]Δηα, ἔοτύ. ξάϑεον ξαϑέας 

181 {σᾶς κλῃδούχου Πδαομϑπβίθία Ι πέμπω, γᾶς ὥοΙ4]16. 184 καὶ 
ἀθ]οαῦ οἱττη Ἡθυτηδησπ χωρῶν εὐδένδρων Παγύαπρ' 184 5α. χόρτον 
τ᾽ εὐδένδρου.. Εὐρώτα ΜαεγκΙαμπά, χόρτους τ᾽ εὐδένδρους.. Εὐρώπας 
Πιπάοτνῇ 184 5αα. τείχη τ᾽, εὐδένδρων χόρτων τ᾽ ἐξαλλάξασ᾽ Γάσωπον 
πατρῴων δ᾽ οἴκων ἔδρας ΟἸΔΙΏΡΘΥ 186 Εὐρώταν ΒΕΙΉ685, εὐρωπὰ νάπη 
ΒεΥΡσκ 186 οἴκων ὃ΄᾽ Μεγκὶοπα 188 8α. ναοὺς ἄγες ὦ παῖ τοῦ 

Τροίας Ἠανίαπρ [ αἰΐθσατη ἄγαγες οὐ τᾶς ἀο]οὺ Βοιρκ, δἱδθυστη ἄγαγες 
οὐ τοῦ τᾶς οἰοιύ Ἡ. ΒιΟΠΒοΙύα 189 τοῦ τοὺς Π6Ι15ΚΘ | τοῦ γᾶς Τρώων 
Οδηῖροθι | τᾶς ἀο]οὺ Ἠδυθαηρ' 

140 κλεινᾷ] κοινᾷ ν6] κείνᾳ Βοίμθ 141 μυριοτεύχῳ ΒΘΙ5.κ6, μυ- 
ροιοτευχοῦς ΘΘΙ6]6. 141 566. χιλιοναύτα μυριοτευχοῦς {στρατιᾶς ταγοῦ 

τοῦ πρεσβυγενοῦς) τῶν ᾿ἀτρειδᾶν κτὲ. Ἠθητήδημ, χιλιοναύτα μυριοτευχοῦς 
(στρατοῦν ᾿Αἀτρειδᾶν κτὲ. Βαάμδτη, χιλιοναύτα μυριοτευχοῦς ἀγοῦ ᾿Ελλή- 
νων ᾿ἀτρείδα ΑἸΘΗατρ' 142 ἀρχόντων τῶν ᾿Ζτρειδᾶν (οοἔοτη15. 4 61615) 
ΘΠ] πδηᾶο Πϑαομθηβύθιη. ἀπύίθ ᾿τρειδᾶν βΒαρρ!οὺ πῶλ᾽ Μαβρτανο, ϑάλος 
Βεοιυσῖκ, γένος Ὠιπαοτῖ, χάριν Βδαοποηρβίοια [ τῶν ᾿“τρειδᾶν τῶν σεμνῶν 
θροεῖ | ̓Ζτρειδᾶν] ᾿“ργείων ΜατκΚΙαπα. Ῥοβὺ 142 ρῬοπϑθαῦ οἱϊτα αὖ δῃ- 
ἀιϑύν, 119---202 Ἠδυύθαηρ, αὐἱ 148---Π --ἰ 208-- -85ὅ οὐαύποθαῦ, ῬοηθηΒ 152 
Ροβὺ 1ὅ8, ΒΟΥ 6η5 160 οἵαν ἴδον ὄψιν ὀνείρων, 108 ἔνδος (δὴ, 208 τᾷ 
μναστευϑείσᾳ ᾿ξ ̓ Ελλάνων, 218 τρέφεν, ἀ6]6η8 1606 οὖ τᾶς 204 οὐ 220 οἱ 
᾿ἀτϑίδος 228 οὐ 288 148 ἰὼ ἰὼ δμωαὶ δμωαὶ οπτὴ Ἡθιτηᾶπημ 144 (ἔδεϑ᾽ 
ὡς Πιπαοτῖ, ὡς (οὔπω Μαυβρτανθ | ὡς ἔγκειμαν ϑρήνοισιν ΒΙοιαΠοΙα 
1445. τὰς .. βοὰν] ἱεῖσ᾽ οὐκ εὔμουσον μολπαῖσι βοὰν ϑοποθῃηθ, (ἱστᾶσ᾽ 
οὐκ... μολπᾶς ἱἰὰν οἷα Νϑποϊ), ταῖς οὖκ εὐμούσου μολπαῖσι βοᾶς 
ΘΟΠΘΩΚΙ], τὰν οὐκ εὔμουσον μέλπουσα βοὰν Ἰζνιζα]ϊυ 144 5αα. {καὶν τᾶς 
οὐκ εὐμούσου μολπᾶς ἀλύροις ἐλέγοις (ἀο]οο βοὰν) ἘΠ]ΤΊΒ]Θν, τᾶς τ᾽ οὐκ 
εὐμούσου μολπᾶς ἁλύροις ἐλέγοις ΒυγρΘΒ 145 μολπαῖσι βοᾶς θείῃ, 
μούσας μολπαῖς ΚοΘΟΏ]γ, μολπᾶς γοερᾶς Μδθηΐγ, μολπᾶς (ὑμῖν ἱστᾶσαν 
βοὰν ΜοκΚΙοΥ | βοὰν] ἀχοῦσ᾽ ΒῚχ, λίαν ΚΙούΖ, βοᾶν ροβὺ οἴκτοισι 141 Ρο- 
αἰ Βευρκ 141 αἶ αἷ αἶ αἴ ἐν κηδείοις οἴκτοισιν οἸῖγη Ἡθυτηϑηῃ, ὃ ἔ, 
κηδείοις οἴχτοισιν ἘΠτηΒ]6γ, αἰαῖ κηδείοις οἴκτοις Νϑῦοῖ, ἐν κηδείοις 
οἴκτοισιν (ἀο]οίο ὃ ἔ) Η. Βυομμο]ύχ, κηδείους οἴχτους Ἐπρ]απᾶ 148 αἵ 
καί Ἠατνίαπρ', δειναί Νιοῖκ | ἃ ΠΡ πος ται ϑριά]ου, οἷαι συμβαί- 
νουσ᾽ ἄται. ατθνουτι8 149 κατακλαιομένᾳ ΒΆΙΠΘΒ 149 54. κατακλαί- 
ομαι αἰάξουσ᾽ (ν6] καταχλλαιομένα, ἄξουσ᾽) ἸΚνϊζα]ἃ 

160 ξωᾶς] ξζωᾶς ἀπλακόνϑ'᾽ ϑόμοθμθ, ξῶσα ϑανόντα ΒοιρΊς, ξώσᾳ 
φϑίμενον ΜΆΘΒΙν  τοίαν ἰδόμαν ὄψιν ὀνείρων, ἀο]οίο ξωᾶς, ἘΠ] ΙΆΒΙ6Υ, 
ξωᾶς, οἵαν οἵαν ἰδόμαν [ ὄψιν ὀνείρων Ἠθητηδηη | οἵαν) ἃν Θ6Ι᾽α]6Υ 
108 54ᾳ. πατρῷοί μοι, φροῦδος γέννα (γενεά τη! Ἠθητηδηπ) 6116 Υ 
164. 5α. οἴμοι, ἔρρει φροῦδος γέννα | {(πρόρριξος ἔβα, φεῦ φεῦ τῶν Ἴάργξι 
μόχϑων ΜΆΘΗΙΥν 166 ἰὼ δαίμων, ἀ6]οὑ15 νΘγ}015 ὃς τὸν ΕἾΧ 166 Βα. ἰὼ 
δαίμων, ὃς τόνδε μόνον μὲ κτὲ. ΜαγκΙαπά, ἰὼ δαῖμον, τί μόνον μὲ κτὲ. 
ΒουρκΚ 

101 ῥαίνειν ΒοΙρΚ 101 54. γαίας ἐννοτίους πηγὰς οὐρείων τ᾽ 
Κινομθοῖ 162 παγάς Μοηϊ | πηγάς {8᾽ ὑδάτων κρηναίων γάλαδ τ᾽ 
οὐρείων ΚΚΟΘΟΏΪΥ, πηγὰς ζὕδατος κιρνᾶσα ν6] καϑαροῦ κιρνᾶσ᾽ ὕδατος 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 6] 

γάλαν τ᾽ οὐρείων ΜΆΘΗΙ, πηγάς τ᾽ οὐρείων τ᾽ ΒονρΊκ | ἐκ ἀο]οὺ ὅθι α]θὺ 
100 κεῖται) χεῖται Νδιοῖς 
118 παρὰ τύμβον Μαικ]απα, παρὰ τύμβῳ ϑοῖα]ο. 116 κἀμᾶς Μιυ8- 

στῶν | ἔνϑα δοκήματα Ἠδιϊηδπη 119 56. (ὕμνων τ᾽ ᾿“σιητᾶν σοι βαρ- 
βάρων τ᾽ ἰαχᾶν Βοίμθ) [| ὕμνον .. ἰαχὰν ἀοΙΘὈ δῦ οἸἴτη Ηδυϑαηρ' 

181 54. ὦ δέσποιν᾽, ἐξαυδάσω, τὰν ἐν μολπαῖσιν νέκυσιν ἰάλεμον 
“Διδας ὑμνεῖ κτὲ. ΟἹ ΘΟΠΙΟΙΘ ΔΩ 182 βαα: τὰν ἐν μολπαῖς μούναν 
μοῦσαν νέκυσι μελομέναν, τὰν ἐν ϑρήνοις “ἄιδας κτὲ. ΚΟΘΟΠΥ 184 νέ- 
κυσιν μελέων ϑ΄όποθπθ, νέκυσιν μεδέων Κυνϊὄα]ο, νέκυσι μελητὸν τὰν ΡΟ]]6] 
μέλεον .. μολπαῖς ἀο]ΘὈαῦ οἱἵπι Ἠδνύαηρ' [ τὰν ἀ 6] αὺ Ο]1τη ΠΘΥΙΊΔΉΠ 
186 ὑμνεῖ] αἰνεῖ Μαθργανθ 180---91 ὁΠπονὸ ὑγ]ουϊῦ ΚΟΘΟΒΥ 180 τῶν 
ἀο]οὺ βϑια]ου | οἴμοι τῶν οἴκων πατρῴων (τῶν πατρῴων οἴκων ΙΠαΟΥ, 
θ᾽ θμη8 ᾿φ“τρειδᾶν οὐ ν. 188, Βαυτροβ [| οἴτων Μυβρυδῦθ 186 5Βααᾳ. [Φ. 
οἴμοι, ἔρρει φῶς "άργει σκήπτρων οἴμοι, οἴμοι πατρῴων οἴκων. ΧΟ. τίς 
δ᾽ ἐκτήκει σ᾽ εὐόλβων ἄτα βασιλέων; τίς δ᾽ ἀρχά; ΙΦ. μόχϑους γ᾽ ἔκ 
μόχϑων ἄσσει δινευούσαις ἵπποισιν πταναῖς ἐξαλλάξας ἔδραν ϑ'᾽ ἱερόν τ᾽ 
ὄμμ᾽ ἀνταίας αἴγλας ἅλιος, ἁμοῖς ἅτις προσέβα .. οἴκους. ΧΟ. σπεύδει 
τ᾽ ἐπὶ... δαίμων ἐξ ἀρχᾶς. ΙΦ. ἐξ ἀρχᾶς χτὲ. ΟδταροΥ | οἴμοι οἴμοι, 
τῶν σῶν πατρῴων οἴκων ἔρρει φῶς σκήπτρων, οἴμοι, φϑίνει τῶν εὐόλ- 
βων Ἄργει βασιλέων ἀρχά ΜΆΘΕΙΥ 1875. ἔρρει φῶς, ἔρρει σκῆπτρον, 
οἴμοι, πατρῴων οἴκων ΤΠγη5] 67 188 τῶν σῶν πατρῴων οἴκων ἨθΘΥΤΠΔΉΠ, 
οἴμοι πατρώων οἴκων Μει1δ6, οἴμοι πατρῴων Βοίμο, ἔρρει πατρῴων οἴκων 
Βυαποπθηβίθιμ οἴκτων ΜαυκΙαπα. Ῥοβῦ 188 δ]ϊατϊιοῦ γθυβΒ. ΟΠΟΥῚ ΘΧΟΙ 1586 
Ῥαΐεύ, 180---8 ΤρΠΊρΘη186 ὑΥἹ τ Θη5, ΒΟΥΡΚ 1885α. οἴμοι πατρῴων οἴκων 
ἔριν, ἐκ τῶν εὐόλβων άργει βασιλέων ἀρχαίαν ϑ614]1. 7 188 5α6. πατρίων, 
οἴχωκε τινακτῶν τῶν εὐόλβων .. ἀρχά ΜΘΚΙ 189 τίν᾽ ἐκ] φϑίνει Ηαδτ- 
ἄἴομ, καὶ Πιπἀοτῇ, τίς δ᾽ ἐκ Μεαύϊεθ, πίπτει Ἡυύπῃρ' (τ 8]1τὴ πίτνει), φϑίν᾽ 
ἐκ ατθνοσαβ, φϑίνει ἐκ Κνιόα]ω, οὐκέτι, ΚΚΟΘΟΠ]ν | οὐκ ἔστιν ἔτ᾽ εὐόλβων 
ΟἸτη ΘΟΠΙΟΙ ΘΠ 189 56. ποινὰ τᾶς τῶν εὐόλβων Ἄργει βασιλέων ἀρ- 
χᾶς Μεγκίαπᾶ, ἄτην ἐκτῶντ᾽ εὐόλβων "Ἄργει βασιλέων ἀρχάν Μαυβρτᾶνο, 
τίς γᾶς ἐκ τῶν εὐόλβων Ἴάργει βασιλέων νῦν ἀρχά οἸτη, ροβίθδ τίς ἔτ᾽ 

. ἐκ τῶν εὐόλβων άργει βασιλέων ἀρχά; Ἠδητηδηῃ, (τινάχτης τίς τῶν. 
ἀρχᾶς; Βοί!θ), τίνος ἐκ τῶν .. ἀρχὰ {γένετ᾽ ἄτας: ΒοΥρσῖ, ααἱ 189 ---202 
Τρμισθηΐδθ σι θαϊῦ οὐ ροϑὺ 191 αἱϊαποῦ νϑύβιβ θχοϊ 1588. ραύαῦ 

191 μόχϑος δ᾽ ἐκ μόχϑου ἄσσει ΜαγκΙαμα, μόχϑους δ᾽ ἐκ μόχϑων 
εἱλίσσει Μυβργανθ, μόχϑους δ᾽ ἐκ μόχϑων ἄσσει Μαίίμῃϊδθ Ῥοϑῦ 191 
Ἰαοθμδιη βὐαύαιν ΠΙηαουΐ 192---202 Τρ]ροηῖαθ τϑααϊῦ ΚΟΘΟΒΪῪ 
192 ἵπποισιν (ἀφ᾽ οὗ.» ῬΟ]]6, ἔἕπποισιν ζὅτεν ΜΟΚΙΟΥ 198 ροϑὺ πτα- 
ναϊς Ἰδουηδτα δὐαύαϊύ Κυϊΐαϊω [| πταναῖς ἀλλάξας ἐξ ἕδρας Βοίῃθ 
198 586. πτανοῖς ἤλλαξ᾽ ἀφ᾽ οὗ γ᾽ ἔδρας, ἱερὸν ὄμμ᾽ ἁμέρας {860}08 
198 5844. ἀλλάξας δ᾽ εὖτ᾽ ἐξ ἔδρας ἔστρεψεν ἱερὸν ὄμμ᾽ αὐγᾶς ἅλιος, ἄλ- 
λαις δ᾽ ϑοόμοθμθ (δ᾽ ἀ6]6γθ ἀθρθθαί) 194 ἱερᾶς ΜεγκΙδπα | ἱερὸν {με- 
τέβαλεν» ὄμμ᾽ αὐγᾶς Ἠοηϊηδμμ, ἱερὸν {ζϑνατοῖς» ὄμμ᾽ ἠλύγασ᾽ ΒαάΠδηη, 
ἱερὸν (ἔκρυψ᾽ » ὄμμ᾽ αὐγᾶς Βοιρὶς. ϑαρρ[οὺ μετέϑηκ᾽ Μοῃῖ,, μετέβασ᾽ 
ῬΑΙΘΥ | ἱεροῦ {μετέβασ᾽ ἡ ὄμματος αὐγὰς οΟἸττι ΘΟΠμΙΟΙΘ θα 1945α. ἱερᾶς 
ὄμμ᾽ ἅλιος αὐγᾶς" ἄλλος δ᾽ ἄλλᾳ προσέβα (οὐ 196 ὀδύναισι) 1Τ,ΔΟΒΙηδημ, 
ἱερᾶς ὄμμ᾽ “ἅλιος αὐγᾶς ἄλλᾳ προσέβαλε Ἠαγΐαπρ,, ἱερᾶν ἅρμ᾽ αὐγᾶν ἅλιος 
ἄλλᾳ προσέβαλεν, ὅτ᾽ ἔβα Κ͵οΘΟΩν 194544ᾳ. ϑερμᾶν ἔστρεψεν ὅϑ᾽ ἅρμ᾽ 
αὐγᾶν ἅλιος, ἁμοῖς ὀλοὰ προσέβα ΜΆΘΕΙΥ 190 αὐτοῖς Μαεανκίαπηα, ἄλ- 
λαις ὅθι α]θυ, ἄλλοτε 98 0005 19ὅ 5ᾳ. ἀχλὺς δ᾽ ἄλλα προσέβα .. ὀδύνᾳ 

Βανίρίᾶθ5, Τρηϊροπίῳ Τϑατίοδ. ὕ 



606 ΑΡΡΈΕΈΝΟΌΙΧ 

Μυβρτᾶνγθ 196 ὀδύνᾳ Ἠαγίαπρ 191 ἀο]οὺ Ἠδυξαπρ' 198 ἄγεά τ᾽ 
ἄγεσιν Μαβργανθ 199 πρὸς ϑοίναν τμαϑέντων Μαβργτανα 199 586. ποινὰ 
-- τ- εἰς οἴκους (ἀπδ5 5.11 088 Θχοιάϊθθα ταύα8) Πιπᾶουῖ 

200 ἐκβαίνει ποινὰ Τανταλιδᾶν ΜΟΙΚΊ] ποίναμ᾽ Βαάπαα 200586. ποινά 
τ᾽.. σπεύδει τ᾽ ἘΠτηΒ]6Υ ] ποινὰ γεῖσ᾽ οἴκου ΜΘΚΙΕΥ 201 εἰς 4616 Κἰτο ΒΟ 

202 ἐπὶ τοῖς Ἰ)αροτῦ | δαίμων (ἐξ ἀρχᾶς » οἸἴτα Ηθιτηδππη, δαίμων, {φίχ 
Ὀρέστα) ΚοΘοΒ]ν. Ῥοβὺ 202 Ἰδοῦηϑτηῃ οἸτη βὐωθαθθαῦ Ηβτξαῆρ,, 1ὔθια δ]]αποῦ 
ΥΘΥΒΤΙΒ ΟΠΟΥΪ Ἰηὐθυο 1556 ραΐαῦ Βουρς 202 56. ἐπὶ σοὶ δαίμων δυσδαίμων. 
1Φ. ἐξ ἀρχᾶς μοι ΜοΚΊΙοΥ | δυσδαίμων] βασκαίνων Μυβρῦανθ 208 ἐξ ἀρχᾶς 
«τοί» μοι ΟἸττη ΗΘΙΤΉΒ ΠΗ 208 5Βααᾳ. ἐξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων δαίμων 
ματρὸς καὶ νυχτὸς κείνας τὲ. Ἠαγύπηρ; 20ὅ ἃ νυχκτὸς κοινᾶς Μυϑ- 
συᾶγο | ἐξ ἀρχᾶς]) ἐξ ἃς Ε]ΙΉΒ]ΘΥ, ἐξ ἀρχᾶς {γὰρ ϑ6Ια]6υ, ἀβ]θθοῦ οἸτα 
Ηδυύθαηρ 20 54. κάκ (γ6] καὶ) νυκτὸς κείνας λοχίας σεβάσδς παιδείαν 
(ἀ θ᾽] οὐ5. νϑυθ15. ἐξ ἀρχᾶς) Βοίῃε | ἐξ ἃς στερρὰν παιδείαν (οδοίθΓ15 4616 15) 
Ῥδ]ογ 206 λοχίου Μεγκδηα, λοχίαν ἘΠΠΊΒ]ΘΥ (αὖ οδὺ ἴῃ ΔΡΟρΊ.), λο- 
χιᾶν οὐ παιδείαν {μοι ΘΘΙΆ ΠΥ 2017 Μηοῖραί μοι συντείνουσι ϑεαί 
Κοροη]γ, συννήϑουσι Βαποπροηβύθιη, συγξαίνουσι ΒΕΥΡΚ Απίθ 208 που- 
1118, ΘΧΟΙ 1556. ΒαΒΡΙΟαῦαΣ ΘΙΟΊΘΥ 208 ἃ] εἰ Μυβρτανθ [| ἀμναστευ- 
ϑεῖσ᾽ Ἠθαΐμ, ἀμναστηϑεῖσ᾽ ΚνΙδδ]α [ μναστευϑείσῳᾳ ᾿ξ ̓ Ελλάνων Βοίῃθ, τᾷ 
μναστευϑείσᾳ ᾿ξ ᾿Ελλάνων ἘΠ]ΠγηΒ]ογ, ἃ μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ ̓ Ελλάνων (ἀνδρὸς 
ἀρίστου κ ἘΣ ΒοΙρκ, ἁ μναστευϑεῖσ᾽ ἐκ τῶν κλεινῶν (γϑΥδατη ροβὺ 209 
ὑγϑηβθοη 68) ῬΘΪΘυ. γοιδαιη ροϑὺ 209 ἰγχδηβϑροηῦ Βδάμδια, ροβϑὺ 21 
(ἐπέβασεν ἐξ ᾿Ελλάνων μναστευϑεῖσαν) ιδιομθηβίθιη, δηῦθ 220 (ΒΟΙ ΘΠ 
ἀμναστηϑεῖσ᾽) Του 6], ἀ6]οὺ Μούχρου. Ῥοβὺ 208 Ἰδοῦπδιῃ ᾿παϊοδῦ [,. Π)1ὰ- 
ἀοτῇ 208 5Βᾳ. ἃν μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ ᾿Ελλάνων ποτὲ πρωτόγονον κχτὲ. γ6] 
ἂν πρωτόγονον ϑάλος ἐν ϑαλάμοις ἃ μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ ᾿Ελλάνων νΝο. 
Βδαοι ' 

210 ἠήδας τλάμων (οὐ 101 γᾶς) ν6] “ήδας ἃ παντλάμων ΘΙΑ]ΘΥ 
212 κἄάϑυρμ᾽ Μαβργανο 218 ἔτεκεν κἄτρεφεν ν6] ἔτρεφεν ἔτεκεν τ᾿ ΘΘΙ: α]ουῚ 
τρέφεν εὐχταῖον (ἀο]οίο ἔτεκεν) Ἠατύαπῃρ' | εὐκταίαν δ᾽ Μύβρτανθ, {εὖτ᾽ 
εὐχταίαν Ἠδητηᾶπη, εὐχταίαν (αἰαῖ» ϑοποθμθ, εὐχταίαν ἃν ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, 
ἃν εὐκταίαν ΚοΟΘΟΙμ]γ | ἔτεκεν, τρέφε δ᾽ εὐκταίαν ἂν ΜΕΚΙΘΙ. Δ ουβυτη 
Ροβὺ 910 οο!]οοῦθδαῦ εὐκταῖον βου 6 η5 Δ] απϑηάο Μαβργανο 214 ἱππείοις 
δ᾽ Μοηΐϊς, ἱππείοισιν δίφροισιν ᾿ΚνΙδδ}8, 21 ἐπιβᾶσαν δηΐου 
916 νυμφεῖόν γ᾽ (γν6] νύμφαν ὄνομ᾽) Μαβρτανο, νύμφαν μ᾽ Εἰπρ] πα | νυμ- 
φείων οἴμοι δυσνύμφων Κνιδδ]δ 211 Νηρῆος (νγ6] Νηρείας) κούρὰς 
Κ6Ια]6υ, Νηρῇδος κούρῳ ΚΚΟΘΟΠΪΥῪ 218 νῦν γ᾽ Μαγκίαμαὰ 219 δυο- 
χαρίτους Ἠατίπηρ, δυσχάρτους Παπομοηβίθιη, δυσεόρτους ΡΊ]π688, δυσχόρ- 
τους (τούσδ᾽) οἰ τη Ἡρθυηϑη 

222 ἱστοῖσιν καλλιφϑόγγῳ Βδάμϑιη ῷοῦ αἱμορράντων] ἀμορωτά- 
τῶν Βοίμο 22 5. αἱμορράντων δυσφόρμιγγι ες ἄτᾳ ΤΙ | αἱμορ- 
ράντων.. αἰάξουσ' ἄταν βωμοῖς ΒΕΙΡΈ, αἱμορράντῳ δυσφόρμιγγας ξείνων 
στάξουσ᾽ ἄτᾳ βωμούς Μαάνὶρ, αἱμορράντῳ δυσφόρμιγγι ξείνων ῥαίνουσ᾽ 
ἄτᾳ βωμούς ΜΆΘΗΪν, αἱμορράντων δυσφύρμιγγας ξείνων μεστοῦσ᾽ ἀτᾶν 
βωμούς ΜΘΚΙον 22ὅβαα. αἱμορράντων αἱμάσσουσα ξείνων βωμοὺς οἰκτρὰν 
δυσφόρμιγγά τ᾽ ἀὕταν οἰκτρόν τ᾽ ἐκβαλλόντων δάχρυον ΒΌΓΡΘΒ 
226 οἰμώξουσ᾽ ΜαγκΙδηα, αἱμοῦσ' οἸτπὰ Πιπαοτῇ, αὐγάξουσ᾽ Τ᾿, απ. Βομτηϊαΐ, 
ἀΐουσ᾽ Ἠριτηβορίῃ | οὐ γοναν ἄταν βωμοῖς ΚΟΒΟΗΙΥ Ι ἄταν] ἀκτὰν βδχαῖ. 
[6105 [| βωμοῖς Ἡθαΐῃ 2928 δάκρυμα ΘΙ 6. 

280 54. δμαϑέντα σε κλάω, ξύγγον᾽, ὃν ἔλιπον ἸὐἸΤΒ]6Υ 281 ἐπι- 



ΛΑΡΡΕΝΌΙΧ ἜΥΙ 

μαστίδιόν γ᾽ Ἡραΐῃ 281 56. σύγγονον, ὃν λίπον ἐπιμαστίδιον ἔτι ϑά- 
λος, οοὐουὶβ ἀο]οὐϊβ, Βούμθ, σύγγονον ἀμόν, τὸν ἔλιπον ἔτι, βρέφος ἔπι- 
μαστίδιον τότε, νέον ἔτι ϑάλος ΚοΘομΪγ, ἔλιπον ἔτι βρέφος ἐπιμαστίδιον 
τότε, νέον ἔτι ϑάλος Ἡδητηδηη 282. γυϊησχη ἔτι ἀο]οὺ Βαάμδι |[ τότ᾽ 
ἔτι βρέφος ϑοίά]ογ, ἔτι βρέφος ἀρο]οθαῦ οι Ηθυιηᾶμπη, βρέφος ἔτι νέον 
ἔτι ἀο]οὺ Βούμο, ἔτι βρέφος ἔτι. ο1οἷὺ Ἠδγνθαηρ' | ἔτι ϑάλος] ἁἀταλὸν )ροτῦ 

282 856. ἔτι νέον ϑάλος ἐνὶ χερσὶν (οθύθοη]Β ἀ6]6 15) ΜΆΘΕΙΪΥ 284 ἐν 
χερὶ ματρὸς πρὸς στέρνοισίν τ᾽ ἘΠ]ΠΙΒ]6Υ | στέρνοισιν ΜαΥκΚΙα πα 

᾿ς 840 τί μ᾽ ϑο6Ια]ογ | τοῦ] τό με Μδυκὶδηά, τὸ ἐκ Μύβρτανο | λόγου] 
μόγου Μυβργαᾶνθ 241 χυανεᾶν Συμπληγάδων ΑἸάϊπδ, [ ἥκουσιν ἰσχὺν 
κυανεᾶν Συμπληγάδων 8 ΟΟΌΒ 241 564. οὔϊδπι κυανέαν Συμπληγάδων 
πέτραν φυγόντες ΒΘΗ]ΟΥ 242 πλάνην φυγόντες ΘΙ5 Κα 24ὅ φϑά- 
νοις ἄρ᾽ Ἠαγίαπρ' 246 τίνες; τί δ᾽ ὄνομ᾽ οἸῖτα, ροβίθα τίνες γῆς δρό- 
μον (γ6] ὁδὸν) ἔχουσιν (γ6] ἔχουσ᾽ ἐπ᾽) ἀξένου; Ν 61], τίν᾽ ἐς γῆν στόλον 
ἔχουσιν οἱ ξένοι; ΜΟΚΙΟΥ | τί δ᾽ ὄνομ᾽ ἔχουσιν οἱ ξένοι; λέγε ΖΙΘΡΊΟΥ | 
γῆς νόμον οἸΐτη Νϑαοῖκ, γῆς στόλον ΜΘΘΗΪΥ 

260 τῷ ξυξύγῳ ἘΠτΉΒΙΟΥ | δὲ λέξον αὖ τί ΥὙ61] 282 πῶς δ᾽ εἴλετ᾽ 
αὐτούς; ποῦ τυχόντες εἴδετε; ΒΙοιηΠο]α 208 αὐταῖς ἐπὶ 1)ανγο 8 
260 ᾽πάνελϑ', ὕπου Ἠδηνοτάθη 261 θέλω] ἴογτί. ποϑῶ. Οἷἶν. Οὐ. 141 

208 86. ἀο]οῦ ΜοὰκΚ 208 ἡκουσ᾽ ἐξ ὕτου θεαί, ἤκουσ᾽ οὐδ᾽ ὅπως 
Μαυκίαπα, ἤκουσ᾽ οἵδ᾽ ἀφ᾽ οὗ ῬοΌτΘ6 | οὐδέ πω βωμὸς ϑαμά Ο. Ηδηβ6 

2069 ᾿Ελληνοχμῆσιν ΜαΕΚΙοΥ | ῥοαῖς] φοναῖς Νδθοκ, χοαῖς ΤΟΌΤΉΙΘΙ. 
Ῥοϑὺ 259 νϑυβῦχη 1πὐθυο 1588 ραΐαῦ Βα μη. 2600 ἐπεὶ ᾿ς ν6] ὕτ᾽ εἰς ΜΔΘΗΪν ᾿ 

ἐχρέοντα ΕΠΤΒΙΘΥ 261 ὑλοφορβοὶ ΑἸάϊπα 262 ἧ τις Βοΐῃθ 268 ὄρμος 
πορφυρξυτικαῖς σχάφαις ΙΒ 6... 2Σ209 χεῖρε Μαινκὶδηα, χεῖρας ΜΟΚΙΘΥ 

218 56. ἀ6]οῦ ϑόομθηα] 2756 ἀνομίᾳ] ἀμαϑίᾳ (οἸῖπτα ἀλογίᾳ) Νάυοᾷκ, 
ἀμελίᾳ οἸτπι ΘΟΠ]ΟΙΘ ὈΔΙῺ 210 εὐχάς ΠΘΙΒΚΘ 8 οὑὗνϑαδε ΤΟΌΓΏΠΙΘΥ. 

γρυβιηη αο]οὺ Ηρυθγάθῃ 2109 ἡμῖν Ε]ΤΉΒ]ΘΥ 

280 τἀπιχωρίᾳ ῬοΙΒκ6 281 πέτρας Βγοάθαιθι:ς.͵ 288 τρέμων] τείνων 
Βούΐμβθεο 284 ἀλύων Ἠογνογάθῃ  βοᾷ᾽ κυναγὸν ὡς Ηοητηδημ, βοᾷ κυναγόν, 
ὦ Τιδάονῖσ, βοᾷ κυνώπιδα Νάυοκ, βοᾷ᾽ κυναγὸν οὐ ΥΥ 61], βοᾷ᾽ κύν᾽ ἀγρίαν 
Ταοα 28 τήνδε δ᾽ αὖϑ' ὁρᾷς ν6] τήνδε τ᾽ (οὐχ ὁρᾷς:) ΗΠ δτταᾶπημ 2817 ἐσ- 
σοωμένη Ἠδγίαπσ 288 χιτώνων] ἐχιδνῶν Μαγκ]δπα, χαλινῶν Μαβρτανθ, 
χλιδώνων (οἸπτη. χενώνων) Ηρδητηδηη, χελυνῶν ΒΘάΠδιη, τρίτων αὖ ΚινΟΙ- 
ΠΟΙ͂ (τρίτων νῶν Ετδ. ΘοΒταϊα , τη] θῖη τριταίων), γνάϑων ὧν ϑοΠμοθηθ 
γνάϑων αὖ Βεαυποπθοηβίθιη, κλύδωνος ΜΆΘΗΪγ, φϑιτῶν ὡς ΜΕΚΙΟΙ | ἡ δ᾽ 
ἐγκότως μοι Βυτρθβ, ἡ δ᾽ ἄγχι νώτων ν8] ρούϊαβ ἡ δ᾽ ἐκ σκοτεινῶν Βοίῃμθ, 
ἢ δ᾽ ἐγκυτὶς νῷν οἸῖτπι Νάποϊς, ἣ δ᾽ ἔχϑιμόν τε ΚνΙδδ]α, ἣ δ᾽ εἰς διωγμὸν 
τὶ απ. Βομιηιαύ, ἡ δ᾽ ἀγχιτέρμων 6. ὙΥοΙΗ, ἡ δ᾽ αὖ τρίτη νῦν Πιαποπθιη- 
βύθιη, ἣ δ᾽ ἔχχυτον νῶν ἨδΙΠΊΒΟῊ | ἴοτύ. ἣ δ᾽ ἐκ χιτώνων (νυχτὶ προσφε- 
ρῶν ἰδεῖν ἐμοὶ στομωτὸν) πῦρ πνέονσα κτὲ. 

290 ἔχουσ᾽ ἀπότροπον ἄχϑος ΜΆΒΗ]Υ, ἔχουσ᾽ ἄπειρον μόχϑον ΜΟΚΙοΙῚ 
πέτρινόν τ᾿ Μυβρτανθ, περὶ τὸν Η. Ἠ!γΖ26] 290 5αᾳ. ἔχουσ᾽, ἄποτμον 
ἄχϑος, ὡς ἄτην βάλῃ ἐμοί Ἐ᾿. αα. Βομιηϊαὺ 202 ταῦτα φωνῆς σχή- 
ματ᾽ (γ61] φωνῆς σήματ᾽) ΜαεγκΙδηα [| ταυτὰ μορμοῦς (γ6] μολπῆς) Μυδ8- 
στανθ, ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὀμφῆς Βυῖρθβ, ταῦτ᾽ ἀπ᾽ ὄρφνης Εἰ. αα. Βομιηϊαῦ 
292 56. ἀλλ᾽ ἐπλάξζετο φϑογγαῖς .. ὑλάγματι Νυοκ 292- 4 ἀλλ᾽ ἐξη- 
πάτων  φϑογγαί σφε... ] ἅς φαοσ᾽.. μιμούμεναι 1611 Ῥοβϑὺ 298 
ΠΟΠΠΆ]]8, ἄθθθβθ ραϊαρεὺ Καγομῃ οἱ, ροβὺ 292 ΒΒ. 294 ἅ φασο᾽ Βτο- 
ἄραι, ἃ φασκ᾽ Βεαάμετιη, ἔφασκ᾽ ΚίτομμοΙ | ὧν φασ᾽.. μυκημάτων Βδτ- 



08 ΑΡΡΕΝΠΌΙΧ 

ὑῃ014Δ 29ὅ ὡς ϑανούμενοι] ἐκφοβούμενοι, Ῥ'. ὅπ. ϑομτηας, ὡς ϑεώμϑνοι 
Ἠοἰτηβορίῃ, ὡς ϑανουμένου ὙΥΠδτηονύ, ὡς ϑηρώμενοι ΜΘΚΙοΥ, ὡς αἰδού- 
μενοι 6] ρούϊπιβ ὡς ϑολούμενοι ν61] ὡς ϑράσους κενοί ϑἰααίταμθ]]ου, ὡς 
δονούμξδνοι ἨοΙσποΥ. Ταῤογαβ μβ ΒΌΡΟΙ ϑανούμενοι, Βουιρύεβ π1}1] Δ]1πᾷ 
ΒΡ ΠΟΩΤΘ. ραύαῦ Βοάμδτη ααδιη μέλλων δεύτερος, απὸ ΠΟΙΙΪΠΘ Θἰπ5 ἰθιη- 
ῬΟΥῚΒ. ΟὙΔΙΠΤ Δ ΟῚ Π]ΠΙΒΙ]Ο 61 [ὈΥΤηἃ8. ὩΡΡΘΙ] νυ !θβθηῦ 298 παίει σίδη- 
ρον... πλευράς ϑ᾽ ἱείς Ἠδυΐιπρ' (πλευράς 8᾽ ἱείς ἰᾶτη ἨΘΙ5]ς6) | λαγόνας] 
λογάδας οΟἸ᾽τη ΘΟΠΙΟΙΘΌδη [ λαγόνας εἰς λευρὰς ΠΘΙ5ΚΘ | λαγόνας εἰς μέσας 
ἘΠΤΊΒΙ6Υ [| ἐκ πλευρᾶς συϑείς ΒαάΠδη | πλευρὰς μέσας ΒΙαγ 65 

8060 οὐ μακρῷ Ναυοῖς 809 προῦπτον πεσόντα Ἐ'. αα. ϑομτιηϊάῦ | 
εἶχεν . ἨοΠδπά 

812 εὐπέχτοις ἈΘΙΒΙτΘ (ν]ρῸ οἱ εὐπήχτοις ὑφαῖς 6Χ 10] 80), 
εὐπτύχτους ἨΘΥΙΔΠΠ 816 προσχειμένων ΒῚΧ 

820 τὸ κείνου Ἠδγίαηρ' 821 ἤρασσεν ΑἸάϊηδ 828 ἀλλ᾿ ἕν γ᾽ 
ἄπιστον ΤΟΌΤΗΙΘΙ [ ἐκ χερῶν] εὐχερῶν ΜΟΚΙΕΥ 828 Βα. μυρίων γὰρ 
ηὐστόχει .. ϑύματ᾽ ἐκ χερῶν βαλών Ἐϊ. απ. Κομτηϊαὺ 829 οὐδ᾽ εἷς 
ΟἸτη Νδποῖ [| ηὐστόχει ΒεαΠ δ 

880 μόλις] τέλος ΜΔΘΗΪΥ | τε νῦν Βοία 8381 περιλαβόντες Οοβοῦ [ 
ἐξεκόψαμεν Βοίμο, ἐξεκρούσαμεν Βεάπδιη, ἐξελέψαμεν Ηθητηδηπ, ἐξετρί- 
ψαμὲν ΕῚΧ 882 δόλοισι ῬΑΙΘΥ, πέπλοισι ἸΚοΘολ]γ, ἀποροῦσι, Β΄. αα. 
ΒΟΒτηϊαῦ, κέντροισι ΜΟΚΙΘΥ 884 ὅδε δ᾽ ̓ Ιδὼν ν6] εἰσιδὼν δ᾽ ἘΠΙΆΒΙΘΥ 
ἐπιδὼν ΜοπκΚ 880 ὡς χέρνιβας ΑἸάϊπδ [ἐς χέρνιβάς τε σφάγιά τ᾽ ἐξ- 
ἕπεμπέ (ἐξέπεμπε ὁχ ΑἸΆ41πη8) σοι ῬΙΘΙΒΟΙ 886 ηὔχου ΜΟΚΙοΙ | εὔχου 
δ᾽ ἔτειά γ᾽ Βοίπε | εὔχου δὲ πολλὰ τοιάδ᾽, ὦ νεᾶνί, σοι Ἐἰ. αι. Βομχα]α, 
οὐΐωπι εὔχου δ᾽ ἐσαῦϑις τοιάδ᾽, ὦ νεᾶνί, σοι ϑιααύμημθ]]6ν | σοι ξένων] 
συξύγων Βοίμο, πολλά σοι ῬΆΪΥ 886 84. ν6] σοι συχνῶς γ06] ἀναλίσκῃς 
συχνοὺς οΟἸ1πὶ Βούῃθ 881 ξένους] νέους ΜαΙκΚΙδπα, γένους ΒοΐΠθ 
889 ἀοΙοῦ Νδποκ 

840 σφαλένϑ'᾽ ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΙ 841 “Ἕλλην ὃς ἐκ γῆς ϑοιίρον, ᾿Ελλη- 
νίδος γῆς ΕΠΤΉΒΙΘΥ 848 ἡμεῖς ὅσια (γ6] οἵδε) φροντιούμεϑα ΠβΊβΚο, 
ἡμεῖς οἷα φροντιούμεϑα Μυβρτᾶνθ, ἡμεῖς φροντιοῦμεν οἷα χρή Βαμα 
(οἷα δεῖ ΚΟΘΟΒΙΥ), ἡμεῖς φροντιοῦμεν οἷς μέλει Ἡογνγογάση, ἡμῖν, οἷα δή, 
φροντιστέον ΜΆΘΗΙ, ἡμᾶς πάντα φροντίξειν χρεών Ὑ7Π|κ6, ἣμ ῖς οὐκ 
ἀφροντιστήσομεν Μϑδάνιρ, ἡμεῖς ὕσια φροντιοῦμεν αὖ ν6] ὡς 298 ὃν τι- 
ϑείμεϑ᾽ ἄν ϑιαάίχηπο]1ον, ἡμεῖς οὗ καϑορμιούμεϑα ΜοκΙον, ἡμῖν ὥστε 
φροντίζειν μέλει, ν6}] ἡμῖν. ϊς μέλει φροντιστέα ΠοΙσηθι, ἡμεῖς ϑεῖα φρον- 
τιούμεϑ'α ΦΘΥΥδΤη 846 5ᾳ. ἀοΙοὺ Μομκ 

861 ροϑὺ 849 οοἸ]οοαύ, 46] ὐϊθ σϑυβὶθαβ 852 5α., ΘΠ ΘΗΚΙ | καὶ τοὔναρ 
ἣν ἀληϑὲς ἧ, σχῆμ᾽ ἦν Μυβρταᾶνθ | ναὶ τοῦτ᾽... ἠσϑόμην πάλαι ΜΥΈρ. 
Βδῖιου 882 τοῖς δυσπότμοις γὰρ οἵ ποτ᾽ εὐτυχέστεροι 61], γὰρ (καὶ 
Μοίσροι) τοῖσι δυστυχεστέροις ΟἸἸτὰ οοπίοϊοῦαια, Ῥοβϑὺ 802 δου μδΠι 6586 
ΒαΒθΙοαῦαν ντδδ]δ, 502 βα. οἱ δυστυχῶς γὰρ... ἄτερ κάκης πράξαντες 
Μυβρταᾶνθ, χοὶ δυστυχεῖς γὰρ... καλῶς πράξαντες ΜΘΚΙΘΟΙ 868 αὐτοὶ 
καλῶς ϑΘΙα]οΥ, πάλαι καλῶς ΠιπαοΥγΐ, αὖϑις καλῶς Μοσίαηρ, αὐτίκα κα- 

κῶς ΕΏΡΌΥ, τὸ πρὶν (ν6] πάρος) καλῶς γ6] αὐτοὶ πρὶν εὖ ΚΟΘΟΒΙΣ, αὐτοί 
ποτ᾽ εὖ Βαπομοηβίθιη | αὐτοὶ καλῶς πρὶν ζῶντες ΜΆΒΘΗΪΥ, οὐδ᾽ αὖ κακῶς 

πράξασιν Ἐν. ΘΘΌματαῦ, ὅταν κακῶς πράξωσιν Α. 1. Μυγταγ. Απΐθ 884 

ὉΠ] υ1 ΘΟ Χο 1588 ραναὺ Καγβοσ 884 τί δ᾽ οὔτε προ 804 5α. ἀλλ᾽ 
εἶϑε... ἢ πορϑμίς ἸΚΊχΟΠ ΠΟΙ 8δ5 Συμπληγάδος ΜανκΙδηά 866 ἂν 
ἤγαγ᾽ Μενϊδαθ, κατήγαγ᾽ ΒεαΠδΙὴ 801 Μενέλαν Μυθρυδνθ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 09 

8ῦ8 τῇ γ᾽ ἐκεῖ ΜαγνκΙαπὰ 8ῦ9 οἵ ΠΟΙΒΚΘ | οἵμ᾽ ὥστε ἸΚνΙὅα]ς | Ζαναΐ- 
δαις Βοίῃμθ 

802 γένειον .. εἰσηκόντισα ΜαΥ]απά δ80 αἰσχρὰ] οἰκτρὰ 1. τι. 
ΒΟΒταΙαὺ 8606 ᾿“ργεῖαί τέ με (οὐ 806 δ᾽ ἐμὴ) οἸτπη Κι ΠΟΙ | νιν] σὺν 
ΠΥ ΠῚ 808 Βα. ΠΟῚ 51ὸ ἰοθὺ Θ586 ρυιΐαῦ ΜΆΘΕΪΥ 

810 προεῖπας ΠδΙδκο, προσείσας Βοίμρ, προείπας ν0] προειπὼν Ηδι- 
ὕπαρ] ἁρμάτων δ᾽ ΑἸᾶϊπὰ Δηΐθ 872 οἴμοι Θχοϊαϊθβθ ραΐαῦ Βουρκ 
818 ἀδελφὸν τυτϑὸν εἱλόμην ν6] ἀδελφὸν τύτϑ' ἀνειλόμην ΚνΙδα]ὰ | ἀδελ- 
φὸν οὐκ ΚορΟῦν 814 κασίγνητον στόμα Βοίβο 8145α. κασίγνητον 
στόμα συνῆψα παιδός 1. Μ. νγὰπ αθΘῦ 8176 πολλὰ] τἀμὰ 1΄. αι. ϑοβιηϊαῦ | 
ἀνεϑέμην Μοικ 811 ἀο]οὺ Νὅιοκ 819 πατρὸς] πάρος ΚυνΙδα]ὰ 

88ὅ ὕπως ἄρ᾽ ἔτεκεν ἡ Βοίῃθ, ὕπως ποτ᾽ ἔτεκεν ἡ Ἠθηηδημ, ὅπως 
ἂν ἔτεκεν ἡ Ηατνύαπρ, ὕπως ἔτεκεν ἄρ᾽ ἡ ΚΙούΖχ, ὅπως ἔϑρεψεν (ν6} ἐθϑρέ- 
ψαϑ') ἡ ῬαΙΘΥ 88---91 ἀο]οὺ Βϑαῆϑιηη 886 ἀνομίαν Νὅιοκ (118]- 
Ἰθῖὰ ἀλογίανλΒἨ 8817 {τὲ ϑεοῖσιν Ἠθγτηᾶπμ 889 τοὺς ἐνθάδ᾽, 616 015 
γΘΥΒΙθτ5. 8817 5ᾳ., Νδαοῖκ 

890 τὸ φόνιον Ε΄. απ. ϑομιηϊαύ ,89ὅ ἐπ᾽ ἀο]οὺ Ἠαγύαπρ' | διξπε- 
ραίωσε (οὐ 410 λινοπόροισιν σὺν) Ο]1π| ΘΟΠΙΟΙΘΡΔΙη, διεπέρασε πόντου 
ΞΌΠΟΘΠΘ, διεπέρασε πόρτιν ΒΟΙΡΚ 899 ἔνυδρον ΜαΙκΙαπα 

408 5αᾳ. κούρα δία Ὀιπαοτῇ, κούρα Ζιὸς ΜοΙΚ 406 βωμούς τὲ καὶ 

ἘΦ αΟΠΘηβύθιη 401 εἰλατίναις ὥϑ6Ι:α]ου | εἰλατίνοις δικρότοιο κώπας 
Κιτομθοῖ, 409 ἔπλευσαν] ἤπειξαν Μαβρτανο, πόρευσαν Πιπαοτγῇ, ἔστει- 
λαν Ὑ6] ρούϊιβ ἔπεμψαν Βδαομοηβίθιη, ἔπλευσεν ν6] ἔπλευσ᾽ ἄρ᾽ οΟἸ]τη 
Κινϊόα]α, ὄπλισσαν Ο. αογδια, ἔσπευσαν Τ΄. α. ΤΌΟΚΟΥ | πόντια] νότια (οὖ 
894 πετόμενος) ΒΕΙΡΚ 

410 ναῖόν τ᾽ ὄχημα διεπόρευσαν αὔραις Πατγίυηρ [ λινοπόροις τ᾽ 
ΜαυΚΙαπα, λινοφόροις τ᾽ Μυβρτᾶνθ, λινοπόροισιν σίαταύ, λινοπόροισί τ᾽ 
Μομῖϊς, λινοποροῦντες ῬΆΪΘΟΥ, λινοτόνοισί τ᾽ γν6] λινοτόνοις ἐν Βῶθοπθη- 
βίβιῃ, λιγυϑρόοισιν ΒοΥρ.ς 412 ἄξαντες Μυβργανυθ 414 ἐγένετ᾽ ἐλ- 
πὶς ΜοπκΚ | ἐγένετ᾽ ἐλπὶς ἀπ᾿ ἄχεσι βοτὰ ὙΥ611, ἐλπὶς γείνατ᾽ ἐπὶ πᾶμ᾽ 
ἔρυν ὄτλων ΜΟΚΊοΥ, ἐγένετ᾽ ἐλπὶς ἔν τε ποϑήμασιν Ἐϊπρ] πα | ἐλπὶς ἐξά- 
γουσ᾽ ἐπὶ πήμασιν (ἀ6]οἴο βροτῶν) Ἠατίαπρ' [ ἐπὶ πήμασι, βιότων ΜυβργΥανα 
(βιότου ΒοίΠθ), ἐπὶ πήμασι πόρων ΚΟΘΟΙ]ν, ἐπί γε πήμασιν ΒοΥρκ, ἐπὶ 
χρήμασι πόρων Μαάν!ρ, ἔν τ᾽ ἐπιπάμασιν Ἠουδθηᾶθπ 41 5α. ἄπληστον 
(γν81] ἄπλατον) ἀνθρώποις ὄλβου βάρος Ἐ]ΙΏΒ]ΘΥ 410 βάϑος οἸ]τ οοη1- 
οἰθθδτα 1 ᾧ φέρωνται Βοίμο 418 κεναῖς δόξαις ῬΘΙΒΚΘ, κενόδοξοι 
Ἠθοΐῃ 419 γνώμας οἷς μέγα καιρὸς Βοίμθ | γνώμα τοῖς μὲν ΜΟΙΒΚ, 
γνώμα δὲ τοῖς μὲν Βδιομποπβίθιῃ [ ὁρμὰ (ν6] σπουδὰ) δ᾽ οἷς μὲν ἄκληρος 
ὄλβου ἨοΙΪΖπον [ ἄκηρος (γ6] ἄκληρος) ὄλβου ΘΙ] | οἷς μενέκαιρος ὄλβου 
Ηδϑυτπδπη [ ἄκυρος ὄλβου Κνϊδαϊα, ἄπειρος ὄλβου ϑ΄οΠθηΚ], ἄμοιρος ὄλβου 
Ο. Ηδθηβθ 419 5βα. ὁρμὰ δ᾽ οἷς μὲν ἄκαρπος ὄλβου, τοῖς δ᾽ ἄσμενος 
ἥκει Ἐϊ. απ. δομιαιαῦ, γνώμᾳ δ᾽ οἷς ἔνι καιρὸς ὄλβου, τοῖς δ᾽ ἐς μέτρον 
ἥκει ΤΌΟΚΟΥ 

420 εἰς ἴσον Τιδομτηδπη, αἴσιμος ΜΆΘΗΪΥ 421 πῶς πέτρας συν- 

δρομάδας Βεάμδιῃ 422 ἀύπνους]) ἀίΐίκτους ΔΝ ΘΒΘΙΘΥ 428 ἀκτᾶς τ᾽ 
Βευρκ 42ὅ παρ᾽ ἅλιον] παρ᾽ ἄβιον Μυβρτανγθ, παράλιόν τ᾽ ΜΟΙΚ, 
παρ᾽ ἀλίμενον ν6] ρῬούϊιυΒ ἀλίμενον ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙη 427 564. κόραν Νη- 
ρηΐδες χοροῖσι, μέλπουσιν ἐγκυκλίοις ῬΆΪΥ 428 Νηρέως κάλλιστα χοροὶ 
(οὐ 446 χειρὶ) Μοὶ | ζᾶἅμαΣ χοροὶ Βδπομθηβίθιη 429 μελπουσᾶν 
ΜαγκΙδηα, μέλπουσ᾽ Βοίμε [ μέλπουσί νιν κυκλίοις ΝΠ] ΔηονὐΖ 



το ἈΡΡΕΝΌΙΧ 

480 καν πλησιστίοισι Μυδβρτανθ, πῶς πλ. Ἡδπομθηβίθίη, ἢ πλ. ΒΟΙΡΆ, 
ἐν πλ. Ευϊσβομο, ἦ πλ. Βυαμπ 482 εὐναίαν γ6] ρούϊι5 εὐνάων (εὐνάων) 
Βοΐμθ, εὖ ναίων Ἠαγαπρ', εὐηρέων ν6}] ρούϊιυ5 εὔδιον ΒεοΥΡΚ, εὐπειϑέων 
(οἸτη εὐϑείᾳ) Ἀδαοποηβίθιη, εὐαγῶν 61], εὐπαγῶν ν6] εὐπάχτων Ηοτ- 
ὙΘΥΘῃ 488 {ἅμ᾽ ) αὔραις ΒταΒη | αὔραισιν Ἠθαΐῃ | αὔραις ἢ Βοίμθ 

484 ἔπλευσαν ἢ Ζεφύρου Βοιρὶτ | καὶ πνεύμασι ΟΘΟΙΪΥ | πνοιαῖσι, ΑἸ- 
αἸπδ 480 λευράν τ᾽ Μυβρτδνθ 480 584. ἀκτὰν ᾿Αχιλῆος δρόμους 
καλλισταδίους τ᾽ ΜΟΚΙΟΥ 

442 χαίταν 6Χ 17, τοίογοθαύῦαν, παροὺ ΑἸάϊηδ 444 ἑλιχϑεῖσ᾽ ἐν 
Μαικ]απᾶ, ἑλιχϑεῖσ᾽ ὦ Μιιβργαᾶνθ, φοινιχϑεῖσα Βεάπαπι, χερνιφϑεῖσα 
ΒεοΥρκ, εὖ ῥανϑεῖσα Πδυομοηβίθιη, ἁγνισϑεῖσα ΚΟΘΟΒΙΪγ, παλαχϑεῖσα 
ΜοκΙον 4444. λαιμότομος δεσποίνᾳ ϑάνον Ἠδιΐπηρ 44 σφαχϑεῖσα 
χερὶ ϑάνῃ ῬΆΙΘΥ 440 δοῦσ᾽ ἀο]οῦ Βοίῃθ 441 ἥδιστ᾽ ἂν τόδ᾽ ἀγ- 
γελίας Μαγκίαπα, ἡδίστην (ἡδίσταν ϑ.614]61) δ᾽ ἂν ἀγγελίαν Μυβρτῶνθ, 
ἡδύ τ᾽ ν6] ροίϊι χἤδιστ᾽ ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν Βοίῃθ 

402 καὶ γὰρ ὀνείρασι συμβαίη ᾽ν Μαγκ]απᾶ, καὶ γὰρ ὀνείροις ἐπι- 
βαίην Ἠθηταάπῃ, καὶ γὰρ ὀνείροισι μοι εἴη ᾽ν Ηατγύαπηρ, καὶ γὰρ ὁμαίμο- 
σιν ἐμβαίην Βεάμδιη, εἰ γὰρ ὀνείροισι συνείην ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ (ὀνείροισι συν- 
είην ἴάτὴ ΕὙΪΟΖΒΟΙΘ), εἰ γὰρ ὄνειροι συμβαῖεν ΚνΙδαϊα, εἰ γὰρ ὀνείρατα 
συμβαίη Βεοιρῖ, εἰ γὰρ ὀνείροις ἴσον εἴη (οΟἸτα εἰ γὰρ ὀνείροις ἴσα συμ- 
βαίη μοι πόλην πατρῴᾳ) ΚΚΟΘΟΒ]Υ, εἰ γὰρ ὀνείροισι γένοιτ᾽ ἐν ἈδαοΠθη- 
βίθιῃη, τὰν (οἱΐτη σὺν) γὰρ ὀνείροις ἀποβαίη ΝΥ͂6Ι], εἰ γὰρ ὀνείροις ἴσα 
φαίη τα. δομτηιαύῦ, μή μοι ὀνείροις μόνον εἴη ΟἸϊτη Ζ16Ρ1Θ:, εἰ γὰρ 
ὀνείροις ἴσα κραίνοι ν6] σὺν γὰρ ὀνξίροις πόδα ϑ'ξίην ΟἸϊτα ΘΟΠΙΟΙΘΌδΙη, 
καὶ γὰρ ὄνειαρ συνοναίμην ΜΟΚΙοΥ, καὶ γὰρ ὀνείροις ἐδάην ἔν Θθτιη!θ 105 

402 5.6α. κὰν γὰρ ὀνείροισι συνείην .. τερπνὴν .. ἀπόλαυσιν, κενήν 
περ, ἀνόλβῳ ἨθΥνοΙάθη 4ὔ8 δόμοις] οἴκοις Δ]άϊη8 404 δρέπουσ᾽ 
ὕμνων Βεάπϑιη | μύϑων οἸϊτη Μύβρτανθ, ὕπνων Ἠροιτηδπη | ἀπολαύων 
οἴτη ΠΙπαουΐ 454. 5αᾳ. τερπνῶν ὃ΄᾽ ὕμνων ἀπολαύοιν κοινὰν τὲ. ν6] 
τερπνῶν ὕπνων δ᾽ ἀπολαύειν κοινὰ χάρις ὄλβῳ ῬαΙθΥ [ ἀπόλαυσιν κει- 
νάν, χάρις ὄλβῳ Μϑανὶρ 4ἀδῦ κοινοῦν Ὁ. αογϑηι | χεινὰν χάριν ὄλβου 
ΕΥΙΖθ πο, κοινὰν χάριν ὄλβου ΚοθοΒ]γ, κοινὰ χάρις ὄλβῳ Βιδπομθηβίθὶη 

480 δγθήμος ΞΟΠ ΘΘΙΘΥ 488 βΒηα4. νοῶ σιγᾶτε. νὰν Ῥοϑὺ ἀνήρ 
462. οοἸ]]οοοῦὺ ἘΠΈΒΗ (459 5α. ροϑὺ 4602 ὑγαμβροιῖῦ ΒαΙῤΊΟΝ. ἀοΙοῦ Μομκ 

4θῦ Βα. οὐχ ὁσίαν “Ἕλλησι διδοὺς Βοο 460 Ἕλλησι δοϑεὶς ΚιτΟΒ- 
ΠΟΗ͂, ᾿Ελληνοθύτους Νδποῖς, “Ἕλλην ἀδίκους τ΄ ΜΆΘΒΙγ, ἀλλ᾽ αἰσχίστας 
Ἠοππβοθίῃ, {ζϑηρῶν μόνον αἷμ᾽ 5 Ἕλλησι διδοὺς ΜΘΙΚΙον, ἄλλοισι λόγοις 
ΟἹ Ομ! οἰ ϑπι [ [Ἕλλησι δίδωσιν ἀνάγκῃ Βοποποπηβίθιῃ | (διδοῦσαν φαίνει 
Κυνιὄδ]δ) [ ἀποφαίνει ΚιτοΒΒοΟΙΗ͂, ἀναραίνενι Ἠδγύαῃρ' 4017 μὲν ἀο]οῦ 
(εἶεν πο ΒΘΡΟΠΘΗΒ8) ΜΙ ΟΝ [ ὡς ἕξει καλῶς ΒΙαγ 65 

411 παροῦσιν ὡς νομίξεται ΝΑΡΟΥ 418 84. πατήρ τ΄; ἀδελφὴ δ᾽, 
τυγχάνει, οἴων Μεικδαπα 4πῦ τίς οἶδεν εἰ Ἡ. τοι 410 τίνες 

τ΄ ἔσονται. ἨοΙπηβορίῃ ΑΤΊ ἕρπει᾽ τοῦδέ γ᾽ οἶδ᾽ οὐδεὶς ἄκος Βυτρθβ 

κακόν] ἀπὸν οἸττη Μαβρτανθ, βροτῶν ΚΘΗ ΟΣ πόρον (οὖ δηΐοα οὐδέν᾽) 
Καγβου, ὅποι Κοθοῆϊυ, μαϑόών ΜΆΘΗΪν, ἄκος, ἀοΙοῖο νυν. 478, Ε΄, συ. 
ΘΟΒιηαύ, τέλος Υ Ε1], πάρος Ηδγνγοτάθῃ, σκοπόν ΜΘΚΙΘΥ. Ῥοεὶ 411 16- 
ὀπηδιη (ὁπηνίχ᾽ ἥξει χὡπόϑεν κἀφ᾽ ἀῤούυιν βύούυαῦ ΒΥ 418 δυοσ- 
σπαϑές Μυβργανθ 

480 μικροῦ Τιοηὐπρ 481 μαχρὰν Νδποϊς | μικρὸν δ᾽ ἄποικοι χρό- 
νον Ὁ. αοτϑιι, μακρὰν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων χϑονὸς (γῆς 1,. ν. Ξγ061) Η. ΗΙΓΖ86Ι | 
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ἔσεσϑ᾽ αἷ αἷ κάτω Μυβρτανο, ἔσεσϑ'᾽ ἐκεῖ κάτω ἘΠ]ΠΙ5] ον, ἔσεσϑ'ε δὴ κάτω 
Τοῦτο 482.--91 οὐ 494, 4906 Ργ]ΔαῚ ὑπ Μοπὶς (494 ἴᾳτὶ ΒΙοιη- 
Π616) 482 56. κἀπὶ τοῖς μέλουσι νῶν κακοῖς τί λυπεῖ σ᾽ οἸῖπι ἸΚνΙὅδ]ἃ, 

κἀπὶ τοῖς μένουσι. νὼ κακοῖσιν ἀλγεῖς Τὸ, ὅτι. Βομιαῦ 488 κακοῖσι λυ- 
πεῖ γ᾽ Μαυικαμπᾶ, κακοῖς ἀλυχτεῖς ΜΌΒρτανο, λυπεῖ κακοῖσιν Οοθοί, κακοῖς 
ἁλύεις Βουρκ 484 χτενεῖν (γ6] χτανεῖν) ὥΘΙΑ]ΟΥ 48ῦ οἴχτῳ)] ὄγκῳ 
ν6] κόμπῳ Μυβροτανθ 480 οὐχ] οὐδ᾽ Ἠουπδηη | οἰκτίξεται] ἀκκίξεται 
ΜΘΚΊΟΥ 481 ἐξ] ἀνϑ'᾽ οἹϊπη ΘΟΠΙΟΙΘ δ Πὶ 

491 χαὶ γιγνωσκόμην] κοὐκ ἀρνούμεϑα ν6}] κοὐκ ἀναίνομαι ὀοπῃ]οῖο- 
Ὄπ, κοὐκ ἀλύσκομεν ΜοΙΚ]ον 492 ἐνθάδ᾽] εἴπατ᾽ ὙΥ61] [| τοὔνομ᾽ ὧν 
“Ἑλλὰς γένος γε] ὄνομα γοῦν Ἑλλὰς γεγὼς Ε΄. ατι. ϑομηηϊαύ, ἐνθάδ᾽ ὧν 
ὧδ᾽ ἄσμενος ΜΟΙ, 49954. Πυλάδης ἄρ᾽ ὑμῶν πότερος ἦν κεχλημένος 
(ν6] πότερος ὃς κικλήσκεται), οδύθυιθ αθ] ϑίϊβ, {[Π586 1} 6} 498 λέλεκται 
ΕΠΉΒΙΘυ, κέκλῃσται Κυϊζα]ὰ 494 ὅδ᾽ ἐς τί ῬΙθηβοη | ὅδ᾽ ἔστιν, εἴ σοι 
Ῥουβοι. Ὑούδιθη ΡΥ]ΔΑῚ δαδισηδὺ ΒΙοτηῆρΙα 496 (Ἕλλην εἶ Μαεικ- 
Ἰαπα), Ἑλλήνων ἘΠ]ΤΩΒΙΥ 498 γύναι] γονῇ Ε΄. αα. δομτηϊαῦ 

800 τὸ μὲν] τοὔνομα Βυτρεδ [ κεχλήμεϑ'᾽ ΔΡΟΡΥ., ππᾶθ κβκλήμεϑ' 
Ἠδυηᾶπη 08 ἦ φρονεῖς Ηδγαπη ὅθ σοι] σή Νῶιποῖς ὅδοΤ κω- 
λύει σε τί ΜουΚ 

ὅ11 φυγαῖς Μομκ 14 ὥς γ᾽ Ἠδηπδηπ, ὅσ᾽ Μυβργαᾶνθ | τῆσδ᾽ 
ἐμῆς ΜανκΙδηά, ϑεὶς ἐμῆς ὙΥο. Βα 616 σὺ τοῦδ᾽ ἔρα Βδτγπθ65, στύ- 
γους ἐρᾷ ν6] σύ τοι πέρα Μυβρτανθ, σύ γ᾽ οὖν ἔρου ΜαΙΌΥ, σὺ τοῦϑ᾽ 
ὅρα Φδοοῦ5, σὺ τοῦτ᾽ ἔρου ΤιΘηἰηρ᾽. σὺ τοῦτ᾽ ἐρεῖς ΠδαοΠθμβίθι 
ὅ18 ἰδεῖν ΘΟΔΙΙΡΘΥ 521 ἀφῖχται Μενέλεω δάμαρ πάλιν (γ6] πάλιν 
γυνή); Ε΄. Θα. Βομτηϊαὺ ὅ22 κακῶς λιποῦσα Ἠογνογτᾶθη 2754. ροβῦ 
520 ὑγδηβροηῖῦ, ΘΙΟΙΘΗΒ. οατη ΟἸΒΟΙΡα]Ο ΟΠ πΟΠ]Πηρ' ὅ29 56., ὕὕϑθῃου 
ὅδ9 τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἀνερέσϑαι Ῥοιμ!6 1085 

88 ὦ πότνια, σῶς ἐστι Οδπΐον ἔστιν ἄρ᾽ ϑοαίρον [ σῶς γάρ ἐστι 
᾿ Παέρτου γόνος ΜεΥκΙαπα | ὦ ποτνιάδες, ἔστιν γὰρ ὁ Βοίμβαε ὕϑ81 Θέτι- 
δος] ᾿Δἀχιλεὺς ΜοΠΚ ὅ88 οὐκ ἔστιν ἄγαμ᾽ ὃς λέκτρο᾽ οἸτπι, ρΡοδίθο οὐκ 
ἔστιν" ἄλλοις λέκτρ᾽ ΥΥ6Ι], οὐκ ἔστι μέλε᾽ ὃς λέχτρ᾽ ἢ. Πασρῦ 89 ὡς 
φάσκουσιν ΟἸ1π) ΘΟΠΙΟΙΘΊΔ ΠῚ 

ὅ41 παῖς δ᾽ Ἡδθητηδηη ὅ48 στρατηγός; τὰν δόμοις (γ6] τάκ λέ- 
χους) εὐδαιμονεῖ; ἈΘΙΒΚΘ | εὐδαίμονα ΜεΙκΚΙαπα 

ὅδ2 κεῖνος γὰρ ΡΊΘΙΒΟΙ, δεινῆς γὰρ ΜεγκΚΙΔηα, ἰδίας γὰρ ΗδΙμηβορίῃ | 
ἐκ δάμαρτος ΚΟΘΟΒΪΥ δῦ εἰ] ἦ οἱίτα Νδυοκ δῦ6 ἔτεκ᾽, αὐτὸς 
Ἠαγύαπρ δὔϑ8 τήνδε] τῷδε Ηθητηδηῃ, τῇδε Βούίμο, δῆϑε ΕἸχ οὐ ὙΥΤΖΒ0 6], 
πῆμα Ε΄. απ. ϑομτηταῦ [ σφ᾽ ἀντιτιμωρούμενος ΚΟΘΟΙΪν, μητρὸς ἐχπράσ- 
σῶν φόνον ῬΑΙΘΥ, τήνδε τιμωρῶν δίκην ὟΥ 61], τὴν δίκην ἀρούμενος ὅ86- 
τ] 6108 ὅδ9 φεῦ: ὡς εὖ] ὡς φεῦ Ναυοῖς | κακὴν ΕΠ]ΙΏΒΙΘΥ 

ὅ60 οὐ τὰ] οὔτι ἘπρΊ]απα [ ϑεῶν γ᾽ ῬΑΙΘΥ 68 ἔστ᾽ οὔτις λόγος 
Μοηῖς, ἐστι τίς λόγος Α. ΒΕ]. ὅ06 ἀχάριτ᾽ Μαβρτανθ [| ἀχάριτον ὥλετο 
ΕΠ]ΤΉΒ]6Υ [ ἀπώνατο Νάθοῖς 6607 (ἔστ᾽ ἔτ᾽ ἴάργει παῖς πατρός: 8116) 

171 πτηνῶν] τυφλῶν Νῶιοῖκ. Ῥοβὺ ὅ71 Ἰδοῦπδιη (κείνῳ δὲ μὴ ᾿πί- 
χαρμ᾽ ὀνειδίσῃς, ἐπεὶ) δυο! ΜΘΚΙΘΥ ὅ72 ταραγμὸς δ᾽ γ1διηον 

ὅτ8 ἑνὶ δὲ λείπεται μόνον ν6] ἕν δὲ λείπεται, πόνος Μυϑργδνθ | λυπεῖ 
τοι. ϑομοΘμΘ (λυπεῖ τοι μέγα ϑομθηΚ]), λυπηρὸν ΚοΘΟΠΪγ | λείπεται ὁχ πούδ 
1 Τ]ΘΙΡῚΠ 6 Φαβουιρίδ λείπει οὐὔατη 6586 βαθριοαῦασ Ῥϑ]θυ | ἔνι δὲ λυπεῖ- 
σϑαι μόνον Ἠρυνογάθηῃ, ἕν δὲ λείπεται ϑανεῖν γα. Βαπογ. Ῥοβὺ δὅτ8 
ΠΟΙΠ1118, ΘΧΟΙα 1556. ραύαῦ ΜοΙΚ δ18 54. ἕν δὲ λυπεῖσθαι μόνον" ὅ τ 
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οὐκ Ἠθυτήϑημ, ἕν λελάμπρυνται μόνον: ὅδ᾽ οὐκ Ἠδϊτηβοοίῃ, ἕν δ᾽ ἐμοὶ 
πέρα λόγου" ὅδ᾽ οὐκ Τὶ. ὅα. Βομιηιαῦ. Ῥοβὺ ἕν δὲ λείπεται μόνον νΘΥΒΌΤη 
ΘΧΟΙΊ556. οτὴ ΜΌΠΚΙΟ ραΐεῦ ΠΙπάονῇ, ἴῃ ὅ14 ὅ τ᾽ βουίθθηβ. ἕν δὲ λυπεῖ- 
σϑαι μένει" ὁ δ᾽ οὖν Ἐπρ]δπᾶ ὅ18 5αα. ἕν δὲ λυπεῖται μόνον --- .ὅ 
τ΄ οὖκ ἄφρων χὼ μάντεων... ὄλωλε“ --- τοῖσιν εἰδόσιν Βεαδπδτα 

ὅ14 ὕτ᾽] ὁ δ᾽ Βοί!θ, ὃς οἸττη ΘΟΠΙΟΙΘΌδΙη | ὅτ᾽ οὐκ ἄφρων τις μάν- 
τεων Η. τόμ, ὅτ᾽ οὐκ ἄφρων τις ὧν ϑεῶν ῬΟΙ]]6 δ᾽] ὡς ὄλωλα Ηδι- 
αἴοῃ | τοῖσι δείμασι (ν6] τῷ συνειδότι) Μυβρτᾶνθ, τοῖς ἀνειδέσιν Βοίῃο 
ὅ16 ἡμῶν εἶσιν οἱ Ναυοκ, ἡμῶν φίλτατοι Βδυοποπδίθιη, ἡμῖν οἱ φίλοι 
Κορολίγυ, ἡμῶν εὐγενεῖς ΟἸἸτη ΘΟΠ]ΟΙΘΌδιη, ἡμεῖς; χωρὶς οἱ ΜΘΚΙοΙ, ἡμεῖς: 
οἵ γ᾽ ἐμοὶ ΒτγυΠη ὅ19 ὑμᾶς τ᾽ ὀνήσοντ᾽, ὦ ξένοι, καὶ τάσδ᾽ ἅμα 
ΠΘΙΒΚ, ὑμῖν τ᾽ ὄνησιν, ὦ ξένοι, ταύταις ϑ᾽ ἅμα Μαεαγκ]δπᾷ ὅ80 μά- 
λιστά γ᾽ ὧδε Ῥοΐδβοπ, μάλιστα τοῦτο Νδυοκ, μάλιστα τῇδε Ἡδίτηβορίμ, 
μάλιστά γ᾽ αὐτὸ ΜοΙῆον | τὸ δ᾽ εὖ γ᾽ οὕτω μάλιστα γίγνεται Βοίπρο, τὸ 
δ᾽ εὔνουν τότε μάλιστα γίγνεται Ὑ6] τὸ δ᾽ εὖ μάλιστα γίγνεσθαι φιλεῖ 
(γ61 γίγνεται. βροτοῖς) Βαάπδιη, τὸ δ᾽ εὖ μάλιστά που γενήσεται, (γ6] μά- 
λιστ᾽ ἂν ὡς γένοιτό τῳ) Ῥδ]ΘΥ 

ὅ81 ἔχοι ΑἸάϊπα, ἔχῃ Ηαγύαῃρ ὅδ0 τὸν νόμον δέ που, ἀο]οίο ν. 
ὅδ, Ἠογογάθη ὄὅβτ ϑνήσκων γὲ “800005] ϑνήσχειν, ϑεοῦ δίκαια ταῦϑ'᾽ 
ἡγουμένης οῦτΘΘ [ ϑνήσκειν ϑεοῦ τὲ (ν6] τε τῆς ϑεοῦ) τάδε Ἠδτγίαμῃρ. 
Ρίθύβοι θὐϊαπὶ ἀθ]οὺ ταῦτα ὅδ88 ἄγγελος μολὼν 9800085, ἀγγείλας, μολὼν 
Ἠδυτήϑημ, ᾿Αργόλας, μολὼν ὥϑομοθπθ, ἀγγεῖλαι ϑέλοι (ν61] ϑέλων) νϑὶ οὐκ 
ἦν γὰρ ὅστις τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς (οθθγ]5 ἴῃ ν. ὅ88 54. 4616 015) ῬΆΙΘΥ, 

ἔμπαλιν μολὼν ἩρΙχηβορίῃ, ᾿“ργεῖος μολὼν Ο]1π| ΘΟΠΙΟΙΘα μη, ἀσφαλῶς μο- 
λὼν ἨοΙΖηοΙ ὅ88 5α. ὅστις ἂν κοῖλον μολὼν εἰς Γάργος αὐτὸς Π6Ι5ΚΕ, 
ὅστις ᾿Δργείαν μολὼν εἰς γαῖαν αὖϑις ΝΥ 61} ὅ89 αὖϑις] οὐδ᾽ ὃς οΟἸτη 
Νδυοκ | τὰς ἐμάς τ᾽ (οὐ ὅ88 ἀγγείλαι) ΜαΙύΌΥ, τάς τ᾽ ἐμὰς ἘΠτΉΒ]6Υ, τὰς 
δ᾽ ἐμὰς ϑΘ6Ια]ο. | ἐμὰς ἢ ̓ πιστολὰς ΜΑΙΚΙαπα 

92 οἶσϑας οὕς τ᾽ ἐγὼ φιλῶ οἸῖτα Νδμοκ, οἶσϑα γ᾽ ὥστε μ᾽ ὠφελεῖν 
ΚΙτΟΒΒοΗ͂, οἶσϑας, ὡς κἀγὼ ϑέλω Βεοτρὶκ, οἶσϑά γ᾽, ὡς κἀγὼ ϑέλω ν6] 
χοὺς κἀγὼ φιλῶ Βεάμπδιῃ | χοὺς ἐγὼ φιλῶ Μυβρτᾶνθ, δοὺς ἁγὼ ϑέλω 
οὐϊδη Βοάμδιη, χὼς κἀγὼ ϑέλω γ8] χοῖς πέμψαι ϑέλω Ῥαυομομβίθίῃ, 
χοῖς κἀγὼ μέλω ἘπρΊα μα (τη8]]θὰ χὧὡὼν κἀγὼ μέλω), χοἷΐς σ᾽ ἀποστελῶ 
ΜΟΚΊοΥ ὅ92 58ᾳ. οἶσϑα χοὺς κἀγώ, τέλος σῶσόν τε καὶ σὺ .. λαβοῦ 
ΥΥ61 ὅ98 σώϑητι καὶ ξῇ ΟδπίοΥ, σώϑητ᾽ ἐκεῖσε Μαβργαγθ, σώϑητι 
καί σοι Βοϊδδοηϑαθ (καὶ σοὶ Ἠο]ΖποΙ), πείσϑητι καὶ σὺ οἸτη ὈΙπάογῇ, 
πείσϑητι κἀμοὶ Καγδοι, σώϑητι κοἶσε ΟἸἵτη ΘΟΠΙΟΙΘΌδια [ σώϑητι" καὶ γὰρ. 
μισϑὺς οὐ σμικρὸς λαβεῖν ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂, πείσϑητι κἄστι.. λαβεῖν Θίααύ- 
τη 6 1161 | μισϑὸν οὐκ ἰσχνὸν γ6] οὐ γλισχρὸν Μαβργαᾶνο, αρύϊαβ ἔογϑῦ οὐ 
μεμπτόν ὅ9ῦὅ πόλις] νόμος Νδυοῖκ ὅ91 ξένη] γύναι ΜαγκΙαπα 
ὅ98 ἀο]οῦὺ Ναῦοὶς 

600 οὗτος δὲ μόχϑων τῶν ἐμῶν συνέμπορος Νάιποϊς, οὗτος δὲ συμ- 
πλεῖ, τοῦδ᾽ ἑκὼν μοχϑῶν χάριν (γ6] συμπλεῖ τῷδ᾽, ἐμοῦ μοχϑῶν χάριν) 
Τὶ, αα. Βομιαϊαύ 6008 ἄλλως ν6ὶ ἴσϑ'᾽ ὡς γενέσϑω ἘπρΊαπα 

610 φίλοις γ᾽ Μοηῖϊς 6156 πολλή γε ΚΟΘΟΠΙΥ 016 προμηϑία 
ΤΟΌΓΠΙΘΙ 618 προστρόπαι᾽ ΟἸτη ἘΠΙΉΒΙΘΥ 619 ἄξηλ᾽ ἄγη ΜΟΚΙοΥ 

621---4 ἀο]οὺ Ἡρυνογάθῃ (628 5ᾳ. ἀο]οῦ Ἡ. ΜῈ61|16 0) 621 ϑύεις σὺ 
Ῥυ]ηΖ 626 ἩθβυοΠΙ ο]οββδιη εὐρῶπις᾽ ἡ πατρὶς ΟΟΥΤΊΘΘΠΗΒ ἴῃ εὐρώπης 
πέτρας 510 ΗἩΘΒγοΒυτη ἸΘρΊ556. ραύαὺ ΚΚαιβίρυ 

680 καὶ μὴν Νάιοκ. [Ιαὐϑὺ 680 οὖ 681 γνϑυϑιη θχο ϊθδθθ ραΐαῦ 
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ΜΆΘΗΙΥ 681 ἀλλ᾽ ὧν] ὕσων Ναιοῖ | ἀμῶν γε δυνατὴν οὐδ᾽ Ο. αοτδπι 
082 πρέποντα γάρ Νδιοῖὶς, πόαν τὲ γάρ Ο. ἀοΥχη 088 ὑγρῷ τ᾽ 

ἐλαίω Ναιοῖ | χρανῶ τ᾽ ἐλαίῳ σῶμα σὸν κοίτας 8᾽ ἔσω Ὁ. ἀοτδιῃ | κατα- 

σβέσω] καταστελῶ Μυβρτανο, κατασχεδῷ (166], καϑαγνίσω Οδιηρθι, κατα- 
ψεκῶ γ6] ροίϊιιβ κατακλύσω Κορολϊγ, στέψω κάτα ΒεοΙρὶς, καταπλάσω 
Ἡδαομποπβίθιη, κατασπερῷῶ Ζ1ΘΡΊΘΥ, καταρρανῶ ΟἸ]οδ] | σὴν σποδὸν κατα- 
σβέσω νοὶ] σὴν κατασπείσω σποδόν οΟἸϊτη ΟΟΠΙΟΙΘ απ). Ὑ ΘΥΒΠῚ, ΟἸ16ΠῚ 
οτηϊδιὺ ρα. ΑἸάϊπα, ἀο᾽οὺ ΜαυκΙαηα 0817 μή μοι λάβῃς ἘΘΙ5Κθ, μὴ ᾽μοὶ 
ἀναϑῇς Ηατνίαπρ, μή μοι ᾽γκαλῇς ΚΙτΟΠΠΟΙ͂ (ἀοοραῦ ᾿γκάλει), μὴ ᾿μοὶ 
ἐμβάλῃς οοπίοίοθαπι, μὴ ᾽μοὶ βάλῃς 1. ὅτι. Βομτηηαῦ 689 ἴσως] ἴσϑ᾽ 
ὡς ΜΔΘΕΪΥ θ89---49 ἀηὐθ 7126 οοἸ]οοαῦ ΒοΙΡΚ 

640 ὃν] ὧν 6. ΒιαθδοΒίαηδ [ φιλῶ] ϑέλω ΜαγκΙαπα 642 λέγουσ᾽ 
ἀπίστους Ῥογίαϑ θ48---ὅ7 ΘΠοΥΙοαΒ Ῥᾶυῦθ5. ΠΟΙ] ΟΠΟΥ5 ἀἸδίσ θυ1ὺ ΗοΥ- 
ΤΊ Π1, 51 ΠΟ. 115 ΠΟΥ Θυ15 ΚιγτομΠο 648 κατολοφύρομαι ἀπρ!ϊοοαῦ οΟἸ1τὴ 
Ἡρυτάδηπ, κατολοφυρόμεϑα οοπϊοιὺ ΥΥ 61] 044 ροδβὺ ῥανίσι, διιρρ!οὺ ἐν 
κάρᾳ Ἠδιτήθημ, βαρβάρων (ν6] δυσσεβῶν) ΕΠτη5]Θγ, ἀξένων Οδτηρου, ἀνο- 
σίοις Ἠδτύιππρ, ἐν βραχεῖ Βαπομοπδίθιμ, μέλεον ΜΆΘΗΙγ, ὦ μέλεος ὝΥΙ], 
σὺν νόμῳ ΜΘΚΙΘΙ 644 84. ῥανίσι μελόμενον δανίσιν ϑ6 1416, 6046 οἶκτος 
μὲν οὐ 6. ΒυυΡΔοΒίαπδ, οἶκτος μὲν οὖν ΠΘΙΒΙΚΘ, οἶκτος γὰρ οὖν (0]1π| 
οἶχτος γὰρ οὐ ταῦτ᾽, ἀλλὰ χαιρηδὼν) Βοίΐμθ 647 σὺ ((η Δρορτ.) δὲ τύχας 
μάκαρ᾽ σὲ δ᾽, ὦ νεανία Ἠθυτηδῃῃ, σὲ δέ, νεανία, τύχας μαχαρίας ΜομΚ, 
σὲ δ᾽, ὃ τύχας μαπάριορ, ὦ νεανία ΘΌΠΟΘΙΘ ] μάχκαρος, ἰὼ νεανία Θ6᾽ 416, 
μακαρίας, ὦ νεανία Βαάμδτη, μακαίρας, ὦ νεανία ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 049 Ἦ 
ποτ᾿] ὁπότ᾽ ΒΕΥΡΚ | ὅτι ποτ᾽ ΤΠ Πὐοὴ γ6] ρούϊι5 ὅς ποτ᾽ ἐπεμβάσῃ ϑοΙ1α]6ν 

060 τοι] τάδε ΕΠ]ΤηΒΘΥ 601 σχέτλιαν ΜοὰκΚ 661 54. ὦ σχετλίῳ 
πομπᾷ φεῦ φεῦ διόλλυσαι Βοσρ 062 φεῦ φεῦ, δύ᾽ ὀλλῦσαι Μύυβρτανο, 
σὺ δὲ διόλλυσαι (ἀ6]6 015 νοο. φεῦ φεῦ) οΟἸ1τη Πιπάονῇ, φεῦ φεῦ, ἀπόλλυσαι 
Κιγομμοῖς, φεῦ σὺ διόλλυσαι ὥϑομποθπθ | διόλλυσϑαι αγτονοθ 0662 5α. ΠΎ. 
φεῦ φεῦ. ΧΌ. σὺ δὲ διόλλυσαι. ΠΎ. αἱ αἴ Μομ φὀθδὅ25αα. φεῦ φεῦ᾽ 
διόλλυσϑαι (αἴ, αἴ, αἴ, αἴ πότερος ὃ μέλλων; Μαγκ]απᾷ | δύο διολλῦσαι, 
φεῦ φεῦ, αἱ αἱ αἱ, πότερον, ὦ μελέω (ἔτι... φρήν) σὲ πάρος κτὲ. Βοίῃθ 
διολλύμενος, αἰαῖ, πότερος ὃ μᾶλλον αὖ Ἠετγίμππῃρ', φεῦ φεῦ, δύ᾽ ὀλλῦσαι 

. πότερος ὃν μᾶλλον ΥΩ] 604 πότερος ὁ μᾶλλον Μυβρτδᾶγο, πότερος 
ὃ μὴ μέλλων ϑοποθῃθ, πότερος οὐ μέλλων Κνϊδε]ο, πότερος ὃ μέλεος ὦν 
ΚΟΘΟΉΪγ, πότερος ὁ μᾶλλον μέλων ΒοΙρίς, πότερος οὐ μέλλει ΝΥ ἔσο. Βεαποτι, 
πότερος οὐ τλήμων ῬΟ]]Ο, πότερος ὁ μέλλων (ἔχειν ἔλεον ἐλάσσω φίλοινν 
ΜΚ θδδ ἀντίλογα ΜδγκΙαπα 666 σε πάρος ἤ μ᾽, 6651--Ο ῬΥ]ΔΑΙ 
ἐγιθτιθπβ, ασθνοσθ 088 ἑλληνικοὺς Βοίῃθ, ᾿Ελληνικῶν ν6] ᾿Ελληνικὰ Νδῦοκ 

66 ξένη] γυνὴ ΜΑγκΙαπα 060 ᾿Δργειῶτις Νᾶποκ 668 κοινὰ] κεδνὰ 
Εἰ, ὅσα. Βομιηϊαύ 069 τἄλλα δὲ Μοπκ 

671 ὧν τ᾽ ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂ | τις ἦ Ηατίαμρ 612 δίελϑε Τα. Εὰθου | 
διῆλϑε κἄπορον Μυβρτανο [ διῆλϑε χἄτερος λόγος μέ τις Ηατίυμῃρ' 
6018 τίς Ἠδυθαμρ | ἀμείνον᾽ ἂν λάβοις Βοίῃθ θὁ1ὅ κοινῇ γ᾽ ΒΘΙΒΙτΘ 
κοινῇ δὲ πλεύσας ἘΠΤΒ]ΘΥ, κοινῇ γε πλεύσας Τιθπύϊηρ, κοινῇ ᾿ξέπλευσα 
Βεάβδπι, κοινῇ πέπλευκα ΥΥ61] | κοινῇ μὲ δεῖ πλεύσαντα καὶ κοινῇ 9α- 
νεῖν ΠΟΥ ΘΓ 6. ΟΥΤ τ᾽ ἐν] τὲ Τιθῃ πηρ' 678 πολλοῖσιν, εἰσὶ γὰρ 
κακοί Ἐ΄. αα. Βομιηϊαὺ 6079 προδοὺς σὲ 1,. θιπάοτ [ προδούς σε, σω- 
διεὶς Εγβαταΐ, οὐϊατη προδούς σε, σωϑείς τ᾽ ἘΠΤΏΒΙΘΥ, προδούς σε, σωϑεὶς δ᾽ 
γ6] σωϑεὶς (οἸη1880 δ᾽) Βαάπμδιη, προδούς σε νοστεῖν ἨδΙτηβοοίῃ | προδούς 
σὲ σωϑεὶς αὐτὸς εἰς οἴκους μολεῖν Ηδγύμηδη 679 5αᾳ. ἀο]οὺ ΚΙ ΚΘΗ οΥρ 
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680 καὶ φϑονήσας Βοίπο, καὶ δολώσας Ἠδοῃθηβίθιη [ καὶ φονεῦσαι 
κἀπὶ ΠΘΙ5ΚΘ 080 5α. καὶ φονεῦσαί σ᾽... ῥάψας ΒοΙρῖε, καὶ φονήσας 
ες ῥάψαι ΜΟΚΙΟΥ 681 σῆς] τῆς Βοίῃθ. γουβατα οἱτη ἀο]οαὺ Κυϊδδ]δ 

082 ἄκληρον 6ὁΧχ Ὁ τϑἔδυθθαῦαν, αποα τθοθρὶῦ Ἠθγηδηῃ [ γαμῶ ΠΘΙΒΚΘ. 
γουβαπι ἀρ]οὺ Τιπάου 8 ἀεο]οὺ Ε΄. απ. δομταθ 686 ψόγου Βοίῃθ 

6817 οὐϊατη τἀμὰ κάκ᾽ ἐμὲ δεῖ φέρειν Ῥογβοι, κἀμὲ δεῖ φέρειν κακά 
Βοίῃθ, τἄμ᾽ ἄδην φέρω κακά 666], τἄμ᾽ ἅλις φέρειν κακά ΒοΙρῖκ, τἀμὰ 
κἀμὲ δεῖ φέρειν ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙη, τἀμὰ δεῖ μ᾽ αἴρειν κακά ϑθιαῦθ]ο8 
θ89 λυπρὸν] λυγρὸν ΜαενκΚΙαπά 

090 ταὔτ᾽ 1,.. θιπαοτί, πᾶν ΚιτοΒΠΟΙ 092 λύειν βίον 15. Ν᾽ ΟΒΒ1 5, 
λήγειν βίου ΜαγκΙαπα, λῦσαι βίον ϑΟΠΘ ΗΚ] [| πράσσων 8᾽.. λύσω βίον 
Κινιΐα]α 00 ἔκ τ΄ ἐμῆς ν6}] ἐξ ἐμῆς 8᾽ Μαεικπδαπα 69 5α. εἶ ᾿ξ 
ἐμῆς ὁμοσπόρου κτησόμενος ΜοΙ]6᾽ 696 ἔδωκα σοὶ ΤΠ]Πτη5] 6 Υὺ 697 ὄνομά 
τ᾽ ἐμοῦ μένοι (μένοι 15 Κ6) γ᾽ ἂν οὔϑ᾽ ἅπας δόμος ΜεαγκΚΙαπα | ὄνομά 
τ᾽... οὔτ᾽ ν6] ὄνομά γ᾽ .. οὐδ᾽ Τιθῃξίηρ [ ὄνομά τε διαγένοιτ᾽ ἂν γ68] 
Ῥούϊα5 σωτὴρ γένους γένοι᾽ ἂν Ἠδηποτάθῃ, ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ σέβοιτ᾽ ἂν 
ΤΟΌΤΠΙΘυ, ὄνομα γένους μένοι τ᾽ ἂν Ε΄, ὅτι. Βομτηϊαῦ, μνήμη δ᾽ ἐμοῦ γέ- 
νοιτ΄ ἂν Θύοαύχητιο 16. , 

101 σε] σοι Ἠδυίπηρ' 106 φόνου Μοηϊς 
110 ἐνέγκας ΜαΥκΚΙαπα | ἄχϑῃ ΒΆΥΠ685 712 ϑέμενος ᾿Ελλάδος προ- 

σωτάτω Νδτοῖκ 714 5α. ἀο]οὺ ὙΠ την τὺ 111 54. ἐπεὶ οὔ σ᾽ ἐγὼ 
βλέποντα μᾶλλον ἢ ϑανόνϑ'᾽ ἕξω φίλον ὙΥ61] 118 βλέπονϑ' ὁμοίως 
καὶ ϑανόνϑ'᾽ Μ᾽ 1061} (τ]ὸ ϑανόνϑ'᾽ ὁμοίως καὶ βλέπον) τι τοὶ 
οὗ διαφϑερεῖν λέγω Τ᾿. αα. Βομτηϊαῦ 119 »α. ροϑὺ 11 οοἸ]]οοδύ, 720 
εἱστήκεις ΒΟΥΊΌΘη5, ΠΟΙΖΗΘΥ, ἀ6]οῦ ῬΑΙΘΥ 

120 καίτοι κἀγγὺς ἕστηκας Βγβαταΐ, καίπερ ἐγγὺς ἑστηκὼς ν6] Ῥοὐ5 
ἑστῶτος ᾿Ὀ]ΤΉΒΙΘΥ, κεὶ τοῦδ᾽ ἐγγὺς ἕστηκας Μοηϊς 7122 λίαν] δεινὰς 
ΜΆΘΗΪγ, τάχ᾽ αὖ (ν6] δυῶν) Ἐ΄. ατι. Βομταύ, πάλιν 4. ἨδΠ]δπα | ὅταν] 
ὅτων ΠοῖθΘ 1728 5α. μ᾽ ἔτι" γυνὴ γὰρ ἤδη Ε΄. απ. Θομπαὺ 12 προοσ- 
ευτρεπίξετε ΜΑΥΚΙαμα 1206 μέλοντα ἘΠ118 121 πολύϑροοι ϑοΔΙΊΡΘΥ 

128 πάρεισιν, ὦ ξέν᾽ ἩρΙηδΠη ᾿Ξ 
180 πέσῃ] προβῇ οομϊοϊΘθδτη 131 ἔξω δὲ ταρβῶ μὴ πόδα στήσας 

χϑονὸς Ῥϑοιηϊίθ]οβ [ ἁπονοσφίσας χϑόνα Ο. Ηθῃηδθ | χϑονὸς] χϑόνα ΚΙτΟΙ- 
ΒοΙ, δόμον Ἰζοθοη]ν, ξένης ὐθαύτηπι6 116, δόμους 1. απ. Βομχτηϊαῦ 
181 τῷδε] τῶνδε Νϑιοῖς 

7140 εἰκαῖον Τάπαδα,, οὐὔϊαιη μάταιον ΟΟΠΙΟΙΘΌΘΙΗ 141 τυράννοις 
ΚΙτΟΒΒΟΙ͂ 142 καὐτὸν ΜαγκΚΙαπα 144 δώσω ῬΥ]δαι, οοὔθοτϑ ΓΡΠ1- 
σθηῖϊδθ {ρα ΑἸαϊπῶ | δώσω .. τοῖς ἐκεῖ ἬΘΙΒΚΟ, δώσω .. τοῖσι σοῖς 

Βοίμθ, οὐὔϊδιη δώσω .. τοῖς γε σοῖς Τὐπᾶδα [τη] ηπθ8 ῬΓΟΌΘΌΙΠ Ιου δώσω 
ἴῃ δώσειν τηαυΐθδ' ΠΙπάον, δώσειν Βοίπε δώσω (ν6] δώσειν) λέγ᾽ οὖν 
δὴ Β΄. Θὰ. Βομιηαῦ | (τήνδε δέλτον σοῖς φίλοις Β. ΤΑ ]κο) 741 Οτθβϑίϊ 
ὐϊρυιῦ ΑἸάϊηὰ | τοῖσδ᾽ ἐνόρκιον Ἠατγίυμῃρ' 149 ἄναχντά γ᾽] ἀνάκτορ᾽ 
ΝδθΟΙς 

τῦϑ ὅ τι παρήλθομεν λόγου ΚΙΤΟΠΠΟΙ͂Ϊ 784 αὖϑις ἔσται καιρός 
Ῥίθύβοι, αὖϑις ἔσται (ἔστω ΕἸΧ) κοινός ΜαΙκ]απα, ὀρϑὸς ἔσται καί νυν 
Μυβργανθ, οὔτις ἔσται καινός ΜοπΙκ, οὐΐδτη οὔτις ἔστ᾽, ἐκεῖνος Βοίῃο, 
αὐτὸς ἔσται καιρός ϑομοθπηθ, αὐτίκ᾽ ἔσται. καιρός ϑόίθηκὶ, εὐϑὺς ἔστω 
κοινός πρου, αὖϑις ἔσται καινός (οὐ κακῶς γΥο καλῶς) ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ὅστις 
ἔσται, κοινός Κνϊδα]α, εἴ τις, ἔστ᾽ ἀκμαῖος ἘΠ. αα. Βομιηηϊαῦ, αὖ τίς ἔσται 

καινός (οὗ καλῶς τάδε) Ὑ ΘΒΘΠΘΙ, ἀντεφέστηκ᾽ αἶνος ΜΘΚΙοΙ, ἡδὺς ἔσται 
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κεῖνος ῬΟ]]6, ἄγε δὸς εἰς τὸ κοινόν ΠΟΙΖποΙ, αὐτίκ᾽ εἰς τὸ κοινόν 
Ο. Βαβομο | κακῶς ἔχῃ οι Πρ 1Τῦθ6 κυμάτων κάτα Ἠουνογάθῃ, κυμά- 
των ἄγρα Ἐ᾿. ται. Βομιηϊαν, σελμάτων μέτα ΚΟΘΟΠΪΥῪ τῦ9 δρᾶσον δοὸ- 
Ἰῖσϑυ [ πολλὰ δ᾽ (ν6] γ᾽) ἐκ πολλῶν Μαευκ]απα | πολλῶν] πλοίῳ Μυβργᾶνο, 
αἰ οὐΐϊατη πόλλ᾽ ἄγρα πολλῶν φῬτοροηϊύ, πόλλ᾽ ἂν οὐ κυροῦ Βοίῃο, πολλοῖς 
οασὰ Ηθυπδημπο Νδιοῖ,, πόντῳ Ἠθυν θυ θῃ ; 

1608 τἀπεσταλμένα ΜοηΪς τοῦ ἐμοί] ἅμα ἨρΙμηβορίῃ 106 τῶν 
ϑεῶν τ᾽ Μαικὶαπᾶ, τῶν ϑ᾽ ἑῶν ΒοίΠο 101 σήμαινε τῷ (ν6] σήμαιν᾽ 
ὅτῳ) χρὴ ἘΠτήβΙδγ, σήμαινε δ᾽ ᾧ μὲ Μοηῖκ, σήμαιν᾽ ὅτῳ δὴ Βεάπαδιι 
ᾧ] οἷς ΜεΥκΙαπα 

1τ8 λόγου δ᾽ ἡ νκλοπὰ, λόγους οὔ μοι ΒοίΠθ ττῦ ϑέας οιρΡ 
{τι (εὑρήμεϑον ΜΑΙ] ηα) 118 ἀραῖος ΒΙοιηΠΟ6Ιἃ 119 ἵν᾽ αὖϑις 
τοὔνοιι᾽ εὖ κλύων μάϑῃς Ἠθδιτηδηη 

780 ὦ ϑεοί οὐ 781 5α. Οτδϑῦϊ ὑπ θαϊῦ ἩΘΥΙΔ ΠΗ 782 τάχ᾽ οὖν σ᾽ 
ἐρωτῶσ᾽, νϑγβατη ΠΡ] θη 6 ὑπ] θτιθηβ, ΜΚ] δηα | τάχ᾽, οὐδ᾽ ἐρωτῶν ο΄, 
εἰς τὰ πίστ᾽ ΝΜυβροτᾶνθ, ΙΦ. τάχ᾽ οὖν ἐρῶ τῶν δ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι 
ΠΘΙΑΙΟΥ, τὰ δ᾽ ἐμπόρων πω κεῖσ᾽ ἄπιστ᾽ ἀφίξεται ὉπΟΉγγατιΒ, τάχ᾽ οὐκ 
ἐρωτῶσ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι, νϑγϑυτ φῬοβῦ 811 ὑγδηβροηθηβ, ΠΟΘΥΠΊΔΠΗ, 
τάχ᾽ οὖν (ἐπῶν τῶνδ᾽ εἰς ν6] ρΡοί 5) ἐρῶ ᾿γὼ κεὶς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Βεᾶ- 
πδμι, τάχ᾽ οὖν ὁρῶ γ᾽ ὡς εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι ϑοποθηθ, τάχ᾽ οὐκ ἐρω- 
τῶσ᾽ εἰς τὰ πίστ᾽ ἀφίξομαι, νογϑύτη ἀηΐθ 810 οο]]οοδπ5, Ηδτύπθηρ, κλύων, 
ἐρωτῶν δ᾽ (γ6] τάδ᾽ ὡς ἐρωτῶν σ᾽) εἰς ἄπιστ᾽ ἀφικόμην ΚΙΡΟΒΠΟΗ͂, [Φ. 
τάχ᾽ οὖν ἐγῴδ᾽ ὡς εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι ΚΊοίζ, ΙΦ. τάδ᾽ εἴ σ᾽ ἐρωτῶν εἰς 
ἄπιστ᾽ ἀφίξεται ΚΎΒΟΥ, τάχ᾽ οὖν ἐρῶ, τῶνδ᾽ εἰ τὰ πίστ᾽ ἀφίξομαι δίδῃ!], 
τάχ᾽ οὖν ἐρῶ, τοῖς εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Κυνϊδεϊα, ΙΦ. τάχ᾽ οὖν σ᾽ ἔροιτ᾽ 
ἂν πῶς ἄπυστος ὠχόμην Ἡρϊτηδοοίῃ, τάχ᾽ οὖν τι μᾶλλον (ν6] τάχ᾽ οὖν 
ἐρωτῶν) εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Πδαομοηβίθίη, τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶν σφ᾽ εἰς τὰ 
πίστ᾽ (γ6] περαίνουσ᾽ εἰς ἄπιστ᾽) ἀφίξομαι ϑοίθηκὶ, τάχ᾽ οὖν ἐρῶ" πῶς 
δ᾽ εἰς (ν61] ἐρῶ πᾶν" εἰς δ᾽) ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι ὙΥα. ΒαποΥ, τάχ᾽ οὖν ἐρω- 
τῶν σ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξεται ὙΥΘΙ], τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶσ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι 
ΒΟΙΙΌΘΙΒ γΘΥΒΌΤη δ ηὖθ 810 ΟἸἸτη ΘΟ] οο 81, τάχ᾽, ἤν μ᾽ ἐρωτῶσ᾽, εἰς ἄπιστ᾽ 
ἀφίξομαι. ἨΟΙΖΠΘΥ, τάχ᾽ ἃν ἐρωτῶ σ᾽, εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι ΜΘΚΊΙΟΥ, ααὶ ροβὺ 
ἢὰπο ν. ἰδοῦπδιη (πῶς ἐνθάδε ξῇς ἣ ̓ σφάγης ἐν Αὐλίδι) πἰαύιιῦ οὐ 781 
ΟΥ̓ΘΒΌ, 182 ῬυΠΔΑῚ ὑσιρθαϊῦ [ σ᾽ ἀο]οὺ ϑομϑοῖου 3 εἰς τὰ πίστ᾽ ΤιϑΟ δ μη 

184. ἔϑυ᾽ ῬΆΙΘΥ 187 ταῖσδ᾽ εἰσὶν ἐν δέλτοισιν ἐγγεγραμμέναι Ἐ6Ι5Κθ6. 
γογβϑαχῃ ἀο]οῦ Ἡθυνθυ θη 189 ὀμόσας τϑοϊριὺ ΜεδΥκΙαπα 

198 ἀναπτυχὰς Βϑαπδηη 194 πρῶτον λόγοις ἁἀφήσομαι ἘΘΙΒΙΓΘ 
τϑῦ---ΘΓ ἀο]οῦ Μοὰς 79 ἐχπεπληγμένην Μυβρτᾶνθ 19ὅ 5αᾳ. ἐχπε- 
πληγμένη δοκοῦσ᾽ ΒοίΒα 796 ἀπιστῶν 64. Βυυθεοπίδπ [ ἀπίστω περι- 
βαλὼν βραχίονε ΤΟ 6] 61 ὴ 190 προσβαλὼν .. χέρα γ6] περιβαλὼν .. 
χέρας ἨογνοΥγάθη 

802 ἔχω σ᾽ ἀδελφὴν οὐ δοκῶν (δοκῶν ΑἸΑ1π8) ν6}] ἔχοντ᾽ ἀδελφὴν 
οὐ δοκοῦντ᾽ ν6] ἔχουσ᾽ ἀδελφὸν σ᾽ οὐ δοκοῦντ᾽ Μαει]]δπα | ἔχουσ᾽ ἀέλ- 
πτῶς Ἠοΐσπου, ἔχουσ᾽ ἄελπτον (ἸΟΙΏΡΟΙΖ 804 τό τ᾽ Μοηῖϊς τὸ δ᾽ [Ἴργος 
αὖ ποῦ μοι στὸν ἥ τε Ναυπλία; ΚιγτοΒΠοῖ,, τὸ δ᾽ Ἄργος αὐτοῦ μοι στὸν 
ἥ τε Ναυπλία; Κνϊζα]α, τόδ᾽ Ἄργος ἄρα; μή ᾽στιν ἥδε Ναυπλία; γ8] τί 
δ᾽ Ἄργος αὐτόϑ'᾽ ἐστὸν (ν6] ἐστὶν) ἠδὲ Ναυπλία; ν6] τὸ δ᾽ Ἴργος αὐτοῦ 
μὴ ᾿στὸν ἥ τε Ναυπλία; Ἡρυνοτάθη [ αὐτοῦ μεστὸν] αὐτοῦ γ᾽ ἐστὸν 
Μαυκιομα, αὐτοῦ γεῖτον Μυβρτανθ, αὐτὸν ἴστον ΒεΥΡΚ, οἶδ᾽ ὅπου ᾽στιν 
Βδπομθηβίθίη, αὐτοῦ μέτοχον ἩδΙτηδορίῃ, αὐτῷ μέλετον 611. Ῥοπὺ 80 
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γΘΥΒαΙη ΘΧΟΙ 1586 (ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ σ᾽ ὠλέναις προσπτύσσεται) δι γα Υ 
ΜΘΚΙοΥ 8017 οὐϊδπὶ Πέλοπός γε παιδὶ παιδὸς ἐξέφυσέ μὲ ἘΠΤΉΒΙΘΥ 

810. ἀο]οῦ Η. ΒΘῃγτηβ 811 λεγόμεν᾽ ἄκουε... ᾿Ηλέχτρᾳ ΜΘΚΙΟΥ | ἀκοὴν 
Μύβρτανθ | ̓Ηλέχλτρας πάρα ΠΘΙΒΙκ6 | ἁγῷδα δ᾽ ἀκοῇ, πρῶτα δὴ δέξαι (ν6] 
λέξω) τάδε 1. απ. δομτηιαὺ 818 οὔνεκ᾽ ἦν πέρι Βαγπθβ, ἣν εἶχον (ν6] 
ἡ ̓ νείκουν) πέρι ΜανκΙαπᾶ, ἥτις ἦν πέρι Ῥοτβοπ, ἦν δίκη πέρι ΝΑΌΘΥ, 
ἡνίκ᾽ ἦν τέρας οἸίτη ΘΟΙΙΟΙΘΌΔΙΩ 814 ταῦτ᾽ οὖν] ταύτην ΠΘΙΒΚΘ Ι 
οἶσϑας εὐπήνοις Νὅποκ 816 χάμπτεις φρένα Βοίῃθ 816 ἔπειτ᾽ 
ἐν ἱστοῖς ΠΘΙΒΚ6, εἰκώ τ᾽ ἐνιστᾶσ᾽ Μυβργδνθ 8117 καὶ τόδ᾽ εὐμίτοις 
πλοκαῖς ὕφος Νϑποῖς 818 καὶ λούτρ᾽] κάλλος τ᾽ Μύβρτδνθ, καλλυντρ᾽ 
Μϑάνρ [ ἀπεδέξω Μομκ, (ἃ ἐδέξω ΚΙτΟΒΠΟΙ͂, ἁνδέξω ὙΥ 611), ὅτ᾽ ἐδέξω 
ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙΩ 810 οὐ Ἰποὴ (οὗ γὰρ ἩθαίΗ), εὖτ᾽ ἄρ᾽ ΚΟΘΟΒΙΥ Ϊ οὐ γὰρ 
ἐσθλὸς ὁ γάμος ΒεοΙσκ | οἴκου γὰρ ὃ γάμος ἐξολῶν μ᾽ ἀφείλκετο Ἐ΄. αα. 
Ομ | εἰ γὰρ ϑθιηίθ]οβ ] ὁ χρόνος μακρὸς ὥν Νάποκ | ἐσϑλὸς] τέλεος 
ἨἩριπηβοοίῃ, ὕϑλος ΜΘΚΙον, ἕοσύ. ὀρϑὸς 3 ὥν μ᾽ ἐπωφέλει ΚΙτοΟΒΒΟΙ͂ 

820 χύμας σᾶς ῬΘΙΒΙΚα. (νο]θὈαῦ κόμης σῆς) 821 τάφῳ] τροφῷ 
Μαβργανθ 82ὅ Οἰνόμαον ἑλών ἘΠ]γ5]6γ, Οἰνομάου κόρην Νδθοῖϊς 
826 ροβὺ 828 οο]οοαῦ Πριβῖκθ, ἀθ]οὺ ὙΠ] δτηονιςζ δ821--99 ἴῃ 5.008 
οὖ ϑηθιβίν. γϑαϊριὺ θ᾽ α] 8. 827 ἄλλ᾽, ὁ φίλτατος ΜαυκΙαπα 828 Ὀρέ- 
σταν ϑρ:α]6υ  τηλόϑεν ἘΠ]τη5]Θγ, τηλύγετον {μολόντα γ6] φανέντας ΚΚΟΘΟΠΪΥ, 
τηλέπορον ᾿ναποπρηβίθιη, τηλόϑεν ἱγμένον Ἡθγογᾶθη 828 56. τηλύόϑεν 
χϑονὸς ἀπὸ πατρίδος {(φανέντ᾽ ἡ, Ἠαδτίπηρ᾽ | τηλύγετον (ἐμοῦ ϑάλος καὶ 
χϑονός ΜΟΚΙΥ 828 5αα. τηλικόνδ᾽, ἀπὸ χϑονὸς πατρίδος, ᾿4ργόϑεν 
{πλανῶντ᾽ », ὦ φίλος Βπρίαπἃ 829 χϑονὸς πατρίδος ἐξ ἐμᾶς Βδυομθη- 
βίθιη 8295α. ἀπὸ χϑονὸς πατρίδος ὦ φίλος (ἀο] ο΄ 4ργόϑεν) ΝΥ ΠδτηονῦΣ 

880 ὦ φίλος] ὄφελος Βοίῃθ 889 δάκρυ ἄδακρυν Ηδητήδπη [ κατὰ 
δὲ δάκρυα, κατὰ δὲ γόος χαρά 8᾽ ἅμα Ὀιπαονῖ, κατὰ δὲ δάκρυα, κατὰ 
δὲ γόος ἅμα καὶ χαρὰ Βεάπδτῃ 882 κατὰ δάκρυ᾽ ἀδάκρυα, ἀ6]6 15 
ὙΘΙΙΒ κατὰ γόος .. χαρᾷ, ὑὐθαθηβ 882 5α. ΤρΡΠΙρθηΐδθ, ἕο. ΒϑαθΥ 
888 ὡς δ᾽ αὔτως ἐμόν Ἡρτποτᾶθῃ 884 τόδ᾽ ἔτι βρέφος ΒδγΠ65, τότε 
δὲ τόδ᾽ ἔτι βρέφος ν6] τότε δ᾽ ἔτι βρέφος σ᾽ ὅϑοΙα]ον, τόδ᾽ ἔτι τόδ᾽ ἔτι 
βρέφος ν8] τότε σε, τότ᾽ ἔτι βρέφος Ἡδτητηδπμμ, τότ᾽ ἔτι βρέφος σ᾽ Μαεῦ- 
68ῖδ6, τότ᾽ ἔτι σε βρέφος γν6] τότε δ᾽ ἔτι σὲ βρέφος ΒοίΠο, τότ᾽ ἔτι βρέ- 
φος ΕἸχ, τότ᾽ ἔτι τότε βρέφος σ᾽ ϑοποθμηθ, σὲ τὸν τότ᾽ ἔτι βρέφος ΚοΘΟΠΪΥ 
τότε σ᾽ ἔτι βρέφος ἔλιπον {ἐν ΚΙγοΒΠοΙ͂ [ ἀγκάλαισι] ἀγκάλαις ΑἸαΙηδ, 
ἀγκάλαις σε Ἠαγΐαπρ 885 νεαρὸν «ἐν Βοίῃθ 886 οὐ λόγοις, ἀλλὰ 
κρεῖσσον ἢ λόγοις Ἐπρ]απᾶ [1 ἢ λέγοιτ᾽ ἂν ΜυβρτδΥθΘ, ἢ λέγοι τις Ἠδτίυμρ, 
εὐτύχουν. ἐμὰ ἌΙ5Κ6, ἐντυχὼν ἐμᾷ (οὐ ψυχᾷ) γ6] εὐτυχοῦσ᾽ ἐμὰ Μεκ- 
Ιαπα (εὐτυχοῦσά μου τ στα τ Ὁ ἐντυχὼν ἐμοῦ ΘΟΒΟΘΠΘ, εὐτυχεῖν ἐμέ 
ΚοΘΟΠΪγ, εὐτυχοῦντ᾽ ἔργῳ Μαανῖρ, εὐτυχούμενα (οἸτη εὐτυχοῦντ᾽ ἐμά) 
Ὕγ61, εὐτυχοῦσ᾽ ἐγώ ΜῈ. ΒΔΈΌΘΥ, εὐτυχῶν ἐόνοις Ἠοίζποῦ 880 56. ὦ 
κρείσσον᾽ ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν τύχαν, τί φῶ; Ηδητπδηῃ, ὦ κρεῖσσον ἢ 16- 
γουσιν εὐτυχῶν τύχαι (τυχᾶν τηᾶγα]ὺ Νῦοκ, φυγῷ Καγβοιὴ, τί φῶ; Ἐ]τη5- 
1θγ, ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν. εὐτυχῶν ἐμοῖς, ὦ ψυχά, τί φῶ; Μόομκ, ὦ κρείοσ- 
σον᾽ ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν ὁμοῦ τύχαν, τί φῶ; Βοίμο, ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοι- 
σιν ἐντυχὼν ἐμοί, τί φῶ; Βεαάμδιη, ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισι ϑυμὸς εὐτυχῶν, 
τί φῶ: Ηθἰπαβοοῖα, ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὖ τυχὼν ἐμοῦ, τί φῶ; Νέα. 
Βδαθι, τί φῶ; Ι ὦ ΘΕ δον ἢ λόγοισιν εὐτυχοῦσ᾽ ἐμοῦ | ψυχά: 7. ΤιΘηΐ2, 
ὦ Ἀρεῖσσον ἢ λόγοισιν ἐντυχὼν ἐμοῦ {φρενὶ παρα ψυχά, τί φῶ; ΜοΚΙου 

887 τί φῶ οἴϊτα ἀθ]ΘΌδτα 
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842 ἄτοπον] ἄφατον Ἠδυνογάθηῃ 3 ὦ φίλος οὐ 844 φύγῃς Μοῃϊτ 
848 δέδια δ᾽ ἐκ χερῶν μή μὲ πρὸς αἰϑέρα ΒΙοιμῇΘ1ἃ 844 ἀμπτομένα 
Μαυκὶδπὰ 848 ὅτι μοι συνομαίμονα)] μόσχον ὁμαίμον᾽ ἃ ΜΟΚΙοΥ 
ὅτι {νεανίαν μοι, ῬΆ]ου | ὅτι δόμοισι τόνδε ξυνομαίμον᾽ ΒΙοιηΠο]α 

852 ἐγὼ {δ᾽ ἂν ϑϑια]ον, ἐγὼ {δὴ Ἠθυιάδππ, ἐγὼ (ἐγὼν ΚιγομΠοΝ;, 
(οἴμοι ᾿ γὼ Υία. ΒδθοΥ, ἐγῶ δ’ ὧν Βγαμη [ οἶδ᾽, (οἶδ᾽ Σ Μοπκ 
8864 ᾽ϑῆγε ΖΔοο005 ϑῦῦ γάρ τοι παρὼν Ε΄. αἱ. Θομτοίας, γὰρ οὖν παρὼν 
οἴη ὙΥ 61] 806 ἀνυμέναιον ΟἸτη ΘΟὨΙΟΙΘΌΔΙΩ 8ὅ1 εἰς ϑυσίαν 
ΜαυνκΙαπα, ἐπίκλησιν ΤΠ ΌΟΚΟΥ 8ὅ1 864. οὐΐϊδιη εἰς κλισίαν ἄλεχτρον ὅτ᾽ 
ἀπαγόμαν ὙΥία. Βαιοι, εἰς κλισιᾶν ἀλέκτρων δόλον ὅτ᾽ ἀγόμαν ὟΝ 61] 
(8 ]]θῖὰ δόλον ἀγόμαν) | λέκτρον δόλιόν τ᾽ ΜΆΘΕΪ]Υ, λέκτρον δόλιον ὅ6- 
ταῦθ] 5 869 δολίων ὅτ᾽ Μυβρτανθ [ ὅτ᾽ ἀπαγόμαν γ6] ὁπότ᾽ ἀγόμαν 
ΘΘΙΟΊΟΥ 

8601 {τῶν» χερνίβων ΜαγκΙαπὰ | (τῶν ἐκεῖ δϑάμ!ον, ἐκεῖ (τῶν ἐμῶν) 
ΚιγοηΒοῖ, ἐκεῖ τῶν πικρῶν ΚΟΘΟΙΗΪΥ | ἐκεῖ αθ᾽οῦ Βοίμθ 864 ἀπάτορα 
πατέρα πότμῳ ἔλαχον ᾿νααομθηδίοίῃ, πατέρ᾽ ἀπάτορ᾽ , ἄποτμον ἔλαχον 
πότμον Νδιοῖς, ἀπάτορ᾽ ἄρα πατέρα, πότμον ἄποτμον ἔλαχον ΜΘΚΙΟΙ ᾿ 
ἔλαχον, (ὦ πον Ν Ἠρθυτηδηη, ἔλαχον ἔλαχον Ῥα]ΘΥ, ἔλαχον {τότε ΚΚΟΘΟΒΪγῪ 

8609 δεινᾶς ἀο]οὺ ΜοΟΙΚ [ ὦ μελέα τόλμας, ἔτλαν δείν᾽ ἔτλαν ῬΑΙΘΥ 
(810 δείν᾽ ἔτλαν 46]6}8) 

810 δείν᾽ ἔτλαν ἀδ]οῦ Βοίῃθ 811 ἀνόσιον ἀπέφυγες ὄλεϑρον ἐξ 
ἐμᾶν ὙΥ611 | ἀνόσιον ὄλεϑρον ΜΕΚΙΟΥ 818 ἁ δ᾽ ἐπὶ τοῖσι Βοΐῃο, ἁ δὲ 
τούτοις Ἐ'. ὅτι. Βομτηϊαύ, ἃ δὲ πάντως ΝΥ 61] [ ἁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖσι τίς τελευτὰ 
μένει; ΜοαύΌΠ18.6, τίς δ᾽ ἀπαντήσει τελευτά; Ἠδυογάθη.  ύβατῃ ἀθ] οὐ Βούμθ 

814 5646. τίς (τίς οἰοιῦ ὙΥΠδμιον 2) τύχα μοι συγχωρήσει τινά... εὑρο- 
μένᾳ .. πέμψαι ΜαγκΙαπὰα 810 πάλιν ἀπὸ πελάνων ΟΥΘ]]Ι, πάλιν 
ἀπὸ πόλεος Παγίθηρ, πάλιν ἀποστελῶ σ᾽ Βοτρῖκ, πάλιν ἀπὸ ξένας ἸΚοΘ ΟΕ ]Υ, 
πάλιν ἀπὸ λεὼ τοῦδ᾽ ΜάΘΗΪγ, πάλιν ἀποπρὸ νεώ σ᾽ Ἐ΄. αα. ϑομπημιαί, 
πάλιν ἐπὶ πόλεως Η. ὕτοπ, αὖ (ν61] νῦν) πάλιν ἀπ᾿ ὀλέϑρου σ᾽ ΘΟμ]οΙ6- 
Ῥδιη, πάλιν αὖ ξένας σ᾽ ἀπὸ πόλεως ΒτυΠη 

880 πρὶν ἔτι ξίφος Ἠαδτίαμρ, πρὶν ἔσω ξίφος ΒοΙρκ, πρὶν ξίφος 
ῬΑ οΥ | πρίν {τιν᾽ ἐπὶ ξίφος λαιμῶν σῶν ἔσω (οἸ]ϊπι λαιμῷ σῷ) Οομπ]οῖ6- 
Ῥᾶχ | αἵματι] ὄμματι, Β'. 6. Βομτηϊαῦ 881 παλάξαι, ϑ'ο,!ρσου, παῖσαι 
ΒΘῖβκθ, ψακάσαιν ΜΕΚΙοΙ | πελάσαι; τόδε τόδ᾽ (ἀο]οῦο σὸν) Ηθητηδηῃ | τόδε 
σόν, τόδε γ᾽ Βεαμυοπομηβίθιη, τόδε σόν, τόδε σόν Κοθοηϊγν, τόδ᾽ ἔτ᾽ ὀψὲ 
σὸν ΜΘΚΙΟΥ 884 πότερα ΒΙοιηῆρο]α | ναυσὶν Μοηϊ,, νάϊος ν6] ναὸς 
Βαάμπδιη, ναΐῳ στόλῳ ΝΥ ̓ ἰδγηονν 886 ἄρα] παρὰ ΠΘΙ5Κ6 8806 5α. 
πελάσει, σ᾽... στείχειν Βοίῃθ 889 μὴν] μῶν ΜιΠὍῦομ, μὲν ΜαγκΙαπα 

890 στενοπόρους ρα. Βυαρθομίδηδ, στεινοπόρου Μουκίαθπα 894566. 
τάλαιν᾽, ὦ, τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἂν ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς ἤ τι τῶν ἀδοκήτων 
Βοίμρ, ΠῚ νυ ταλαίνᾳ τίς οὖν τᾷδ᾽ ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς τῶν ἀδοκήτων 
Ἡαναηρ. Ῥοβὲ 894 ΠΟΗπα]]8 ὁχοϊ ἀἴββδ ῬΡαΐαῦ ΘΙ ]ΘΥ 89ῦ τίς ἂν 

οὖν, τίς ἂν ἢ ϑεὸς οΙ5Κ6, τίς ἄρ᾽ οὖν νῷν ἢ ϑεὸς Βιαπομοπηβίθιη, τίς 
ἄρ᾽ οὖν τῶνδ᾽ ἢ ϑεὸς ΜάΘΗΪν, τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἄνοι ϑεὸς ΜΘΚΙΕΥ 
89 5α. τίς ἄρ᾽ οὖν τάδε γ᾽ ἢ ϑεὸς εἴτε βροτὸς τῶν ἀδοκήτων ΚΟΘΟΙΪΥ, 
τίς οὖν τάδ᾽ ἰδὼν ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς τῶν ἀδοκήτων Ὀϊπαου 890 566. 
τίς ἂν οὖν τίς ἂν ἢ .. βροτὸς -- εἴ γε τῶν ἀδοκήτων πόρος --- αὖ πό- 
ρον ἐξανύσας (οὺ 898 φανοῖ οὕτὰ ΜδΥκΚ]αη 40) Οδτηρου, τίς ἄρ᾽ οὖν, τά- 
λαν, ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς ἡμῖν τῶν ἀδοκήτων πόρον εὔπορον ἐξανύσας (ν6] 
πόρον ἐξανύσας) ΝΥ ἴσ. ΒαπδΥ, τίς ἄρ᾽ οὖν, τάλαιν᾽, ἢ ϑεὸς ἢ βροτῶν ἐκ 
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τῶν ἀδοκήτων ΟἸτπη. ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙη 896 τί] τύχα (οὐ 807 ἐξανύσασα) 
βθΙα ον 1 τί τῶν] Τιτὰν Βαάμδπι, τί (τυχὸν) τῶν Βαποποηβίοία, τί φτρί- 
τον) τῶν ὙΥΘΙΪ, τί (μέσον τῶνὰ, ὃν) τῶν ΒηυΠη 896 βα. τίνα τῶν 
ἀδοκήτων πόρον ἐξ ἀπόρων Μαεϊῃϊδ6 8917 πόρον ἀπόρων ἘΘΙ5Ἰτ6, 
πόρον ἐξ ἀπόρων ΒΙοιηβοθ]α, ἄπορον πόρον ῬϑΘΙ4]6γ | ἐξανύσαι, ἀδ]οἴο 
φανεῖ ἴῃ γ. 898, ΚΙΚΟΒΠΟΥΗ͂, ΔΕ ΑΔΕ Ῥγδθίοσύ Νδυοκ, ἐξανύσαν ΜΘΚΙοΥ | 

εὔπορον εὑρὼν πόρον ἐξανύσαι οἸῖτα ΚοΘΟΩγν 898 ἔπ 775 ᾿4τρεί- 
δαιν ΜαγκΙδηά, δυοῖν τοῖν γόνοιν ᾿Δτρείδα Ῥίθγβοι, δυοῖν δυσμόροιν 
(τλημόνοιν Τυοκκοι) ᾿Δτρείδαιν ΗΠοΥΘΓάΘη | ̓Αμοθαανν πόροι ΒοΙρκ. γετ- 
ΒΌΤη αο]οὺ ΖΙΘΡΊΘΥ 

900 54ᾳ. ροϑὺ 844 οο]]οοαὺ ΤῊ. δά ον 901 τάδ᾽ οἶδ᾽ ἰδοῦσα ν6] 
τάδ᾽ εἶδον ὄντα οἸ᾽τι ΘΟμΙΟΙΘ απ  κοὺ κλύουσ᾽ ἀπ᾽ ἀγγέλων Ηθητηδηη, 
κοὐκ ἀπ᾿ ἀγγέλων κλύω Ἠαγίυπρ,, κοὺ κλύουσ᾽ ἐπίσταμαι Νῶποῖ, κοὐ 
κλύουσα τυγχάνω Ἐὶ. ὧμ. δομτηϊαῦ, κοὐ κλύω παρ᾽ ἀγγέλων Ἐπρ]αηά, καὶ 
κλύουσιν ἀγγελῶ ΜοΙτίογ, κοὐ χλύουσ᾽ ἀμηχανῶ ἰθανμηιι6 16. 902 εἶεν" 
φίλους δ᾽ Μαγκίαμα 904 λῆξαι δέ τ᾽ ν6] ρούϊα5 λήξαντε δ᾽ Μαεγκ]απα 

90ὕ τὸ καλοῦν ὕπως πλοῦν πνεῦμα Βυγρθδβ | ὄνομα] πνεῦμα ΜυβρτανθΙ 
ἔρυμα σῆς ΠΏΡΘΥ 9060 λαχόντες Ηφδηδβορίῃ | βησόμεσϑα] φευξόμεσϑα 
Νδῦυοκ 9017 μὴ ᾿κβῆναι Πουνογᾶθα 9017 54. μὴ, ᾿κβάντας τύχης 
καιρὸν, λαβόντας ἡδονὰς ἄλλως λαβεῖν Βοΐπθ, μὴ ᾿κβάντας τύχης και- 
ρόν, λαβόντας ἡδονὰς ἄλγος λαβεῖν τγθογθγιδ, μὴ ᾿μβάντας τύχῃ .. ἡἧδο- 
νῆῇς, ἄλλως λαβεῖν Βοάπδιη. γοιβαβ ἀρθὶοῦ 1.. θ᾿ παοΥῇ 908 χαιρὸν 
λιπόντας Ἡδιτηβοούμ, καιρὸν λαχόντας 611] ἡδονὰς ἄλλως λαβεῖν ὅδοῦῶ- 
ρου, δ᾽ ἡδονὰς ἄλλας λαβεῖν πιροΥ, αὖϑις ἡδονὰς λαβεῖν ΒΟΒΘΒΚΙ, ἧἡδο- 
νὰς αὖϑις λαβεῖν ΟἸἸτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ | λαβεῖν) ἔχειν ΜοηΚ, λιπεῖν Επρ]απα 

910 τόδε ξυνέρδειν᾽ ἣν Β΄. ατι. ΒοΒιηηϊαύ 911 σϑένειν τὸ ϑεῖον 
μᾶλλον] συλλαμβάνειν τὸ ϑεῖον Νδποϊς | αἰνεῖν (ν6] στέργειν ν6}] σπεύδει») 
τὸ ϑεῖον Ναυιομποϑηβύίθιη, φίλον τὸ ϑεῖον Εἰ. τι. Θομτηαί, συνϑεῖν τὸ ϑεῖον 
ΠΤ, α. Τ ΟΙΚοΥ 912 (οὐδέν μ᾽ ἐπισχήσ᾽ [1. 6. ἐπισχήσει] ἘΠ Θ15Κ6), οὐ μή 
μ᾽ ἐπίσχῃ γ᾽ ἘΠΤΉΒΙ6Υ, (οὐδὲν μὴ ᾿πίσχῃ μ᾽ Μαειμϊδ6), οὐδέν μὲ μὴ σχῇ 
γ᾽ Ἠουδμη | οὐ μή μ᾽ ἐπίσχῃς οὐδ᾽ ἀποστήσεις Μομκ, οὐδέν μ᾽ ἐπίσχει 
οὐδ᾽ ἀποστήσεις Βεοάπδτιη, οὐδέν μ᾽ ἀπίσχει γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσει, ΟὙΥ̓ΘΥΘΥΤΙΒ, 
ἐπίσχες. οὐδὲν γάρ μ᾽ ἀποστήσει. ΚΟΘΟΗΪΥ, οὐδὲν ἔτ᾽ ἐπίσχει μ᾽ οΟἸΙτα 
Νϑῦοῖ, οὐδὲν δ᾽ ἐπίσχει μ᾽ οὐδ᾽ ἀφεστήξει, οὐδ 909---911 ΤΡΕΙΡΘΠΙΔΘ 
ἐγιθαθηβ, ΗἨθιμηβοθίῃ, οὐδέν ΠῚ: ἐφέξει γ᾽ οὐδ᾽ (ν6}] ἐπισχὸν τοῦδ᾽) ἀπο- 
στήσει, ΜΆΘΗΙΣ, οὐδέν μ᾽ ἐπίσχει γ᾽, οὐδ᾽ ἀφεστήξει ΟἹ ὟΥ61], οὐδ᾽ ἤν 
μ᾽ ἐπίσχῃης, τοῦδ᾽ ἀποστήσεις Μδᾶνιρ, οὐδέν μ᾽ ἐπίσχον τοῦδ᾽ ἀποστήσει 
Ο]1 ΟΟΠΙΟΙΘΌδιη, οὐδ᾽ ἄν μ᾽ ἐπίσχοις γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσαις Ἐπιρ] πα, 
οὐδὲν δ᾽ ἐπίσχει μ’ οὐδ᾽ ἀποστήσεις λόγῳ Ἠρδημογάθῃ, οὐδέν μ᾽ ἔτι 
σχῆμ᾽ τοῦδ᾽ ἀποστήσει λόγου ΜΘΚΙοΙ, οὐδέν μ᾽ ἐπίσχει γ᾽, κἂν ἄπιστος 
ἢ λόγος ἨοΙΖμο 914 εἴληχε: φίλα γάρ ἔστι τἀμὰ πάντ᾽ ἐμοί ΚΟΘΟΒΙγ 
φίλα γάρ ἐστι ταῦτ᾽ ἐμοί ΜαΥκΚΙαπα, (φίλα γὰρ ἤσκει πάντ᾽ ἐμοί Μαβρτανθ), 
φίλα γάρ ἐστι πάντ᾽ ἐμά ϑοίά]ον, φίλα γὰρ ἐς τὰ πάντ᾽ ἐμά Ἠθητηδημ, φίλα 
γὰρ ἔσϑ' ἅπαντ᾽ (ν6] ἐστέ πάντ᾽) ἐμοί Βοΐῃ, φίλα γάρ ἐστι τἄμ᾽ ἐμοί ϑομοθηθ, 
φίλα γάρ, εἴ τι, ταῦτ᾽ ἐμοί Καγθου, φίλα φίλων γὰρ πάντ᾽ ἐμοί Ἠθιμηβορίῃ, 
φίλα γὰρ ἕν τὰ πάντ᾽ ἐμοί ΕΏΡΥ, (φίλα γὰρ αὐτῆς πάντ᾽ ἐμοί Μααν ἑεῆς 
φίλα γάρ ἐστε πάντ᾽ ἐμοί ὙΊ ΘΙ, φίλα γὰρ ἔστ᾽ ἀσπάστ᾽ ἐμοί ΜΘΚΙοΥ, φίλα 
γάρ ἔστι τἀγγενῆ (υ6}. τὰν μβοΣς ΘΘμλ 6108, φίλα δ᾽ ἀχουστὰ πάντ᾽ ἐμοί 
ΗοΪσπο 9106 καὶ] τίς Π)ΟΠΠΘΥ 918 εἰ δ᾽ ἐστί γ᾽ ᾿ἀτρέως ϑυγατρός 
(γ6] παιδός), ὁμογενὴς ἐμός (γ61 ἐμοί) Ε]πΙΒΙΘΥ 1 ὃ δ᾽ 1. θιπάονέ, ὧδ᾽ 
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Κνίδαϊα [ ὅδ᾽ ἐστίν Μομϊ, ἔστιν δ᾽ ὅδ᾽ αι. Πιπάοι, ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἄρ᾽ 
Εὶ, 6. δομιοϊαὺ | ὁμογενὴς ἐμοί ΔΑἸαϊηὰ 919 ἀνεψιός σοι ΜαγκΙαπα 

Απίθ 922 ἄποβ νϑυϑιιβ Θχο ἶδβθ ρΡαϊαῦ Ἠοθυνγουθη 92 τιμωρῶν 
φόνον (ν61] φόνου) ΘΟμΙΟΙΘΌδΙη 920 τίς; ἀντὶ τοῦ Μοηϊς 

980 οὕτω νοσοῦντας Κνιϊδαϊαω 932 ἀχνταῖς ἐνθάδ᾽ Βούῃο 980 αἱ- 
ματηρὰ πνεύματ᾽ ἐμβαλεῖν τορααϊαπβ οοπίοῖύ αἱματηρὰν ἀτμίδ᾽ ἐμβαλεῖν 
61] (τα! τη αἱματηρὸν ἀτμὸν), αἱματηρὸν ἄσϑμα γ᾽ ἐμβαλεῖν ἩουνοΥ- 
ἄθῃ | αἱματηρὸν ἐμβαλεῖν μύωπ᾽ ἐμοί ϑϑιηθ]οβ [ ἔτ᾽ ἐμβαλεῖν Βοίῃθ 
938 οδἴασθ ροββοὺ δράσων, 564 Ῥγοῦὰ] ἀπθῖο Ἰθρθπάστῃ δρᾶσαι ΕἸ]ΤΊ5]ΘΥ, 
δράσων Μοπϊ |[ σιγητέον ῬΟ]]6 9389 πόνων] λόγων Μαγκ]απα 

941 μεταδρομαῖς δ᾽ ΟἸπι ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, μεταδρομαῖς τ᾽ (εὑ 942 ἔνϑ'᾽ 
ἐμὸν) ὙΥρ. ΒααΘΥ 942 ἐλαυνόμεσϑα ΒΙοιηΠο]α | ἔνϑεν μου ἘΠ]ΤΊΒ]ΘΥ, 
ν᾽ ἐμὸν Ηοτταδηπ, ἔστε μοι Βεαάμπδτη, ἔστ᾽ ἐμὸν ΚοΘΟμΙγ, ἀνϑ᾽ ὧν μου 
Ε΄, αα. Βομιταὺ 942 54. ἔστε δὴ πόδα ἐς τὰς ᾿ϑήνας ἐξέπεμψε Ῥα]ΘΥ, 

ἔστε μοι πόδα ἱστᾶσ᾽ ᾿Αϑήναις ἡ μ᾽ ἔπεμψε ΜΘΚΙ, 948 εἰς τὰς ᾿4ϑή- 
νας δῆτ᾽ ἔπεμψε ϑοδ!σου, εἰς τὰν ᾿Αϑηνᾶς (τὴν ᾿άϑάνας ΜοπΚῚ) πόλιν 
ἔπεμψε ΠΘΙΒΙκθ, εἰς τῆς ᾿ϑήνης γῆν ἔπεμψε Βοίῃ, εἰς τὴν ᾿“ϑηνᾶς (ν6] 
᾿Αϑηνῶν ΖΙΘρ])οΥ) γῆν ἔπεμψε Ἠδγύαηρ, χρήσας ᾿ϑήνας εἰσέπεμψε ΚΟΘΟΠ]γ, 
ἐς γῆν ᾿ἀϑηναίων ἔπεμψε Ἠιπαονῖ, ἐς Παλλάδος πόλισμ᾽ ἔπεμψε Ηοῖ- 
ψογάθη [ δὴ ᾿ξέπεμψε (ν61] ἐξέπεμψε, ἀο]οο δή) “οξίας Ε]Π5]Θγ, Μοξίας 
ἔπεμψε δή οἸτη. ΘΟΠΙΟΙΘΌδΙη 044 ὑποσχεῖν Τ)υρουῦ | ταῖσι ποινίμοις 
ϑεαῖς Ἐϊ. απι. Θομβτυαιαὺ 940 ἐκ τοῦ Κυνιζεϊα [| διὰ χερῶν ΒδαΠδη 
9417 ξένον Μεγκ]απα 

960 οἴκων ὄντες] οὐκ ἐνόντες Βοίμθ 960 56. ἔοτύ. παρεῖχον οὗ 
ἐτευταίνον Θ61 σιγῇ τ᾽, ἐτεχτήναντό τ᾽ ἄφϑεγκντόν μ᾽ ΝΥ 61] | ἐτεχτή- 
ναντὸ κἄφϑεγατόν μ᾽ γ6] ρούϊι8 ἐτεχκτήναντο κἄμ᾽ ἄφϑεγκχτον ὡς ὁ011- 
οἰθδ [ ἀπρόσφϑεγατον Ἠθτητηδημ, ὄπ᾽ ἄφϑεγκτον ΜΘΚΙοΥ, πρόσφϑεγατον 
ὙΥΠδταονὺ οὔ οἴτου Μυβρτῶνθ, αὐτοῖς ΘΘΙΟΊΤΟΥ οὔά εἶχον 
ἡσυχῆ Θιαα ηηπθ! 16 υ οὔδ χἄγωγ᾽ ἐλέγξαι Βατγ68 οὔ λάϑρᾳ στε- 
νάξων Κοθομϊγ. γοιβαιη ἀο]οὺ Ἠθυνθγάθῃ 9ὅ8---60 ροϑὺ 984 ὁ0|]ο- 
οοὺ Μοηϊ,, ἀθ]οὺ ΤΟυΤ Θ᾽ 

901 ὡς δ᾽ ἧκον εἰς ἄρειον ὄχϑον Βοίμθ 9602 ἔστην τ᾿ ῬΑΙΟΥ 
0908 ἢ παρῆν ΜαεγκΙαπα 904 εἴπομεν. ἀκούσας ὃ᾽΄ ΜαεινκΙδπα 
900 Παλλάς: ὧδε δὴ Κνϊδε!α, Παλλὰς ἡγεμών ΜΆΘΕΙγ, Παλλὰς εὐμενής 
ΒΕ ὅτι. Θομηηιϊαῦ 9609 ὥρισαν γ᾽ ΜεΙΚΙαπα 

910 ἐπείσϑησάν γ᾽, ὁμῶς Ἐ'. απ. δομημ!αν, ἰοτῦ. ἐπείσϑησαν ϑεᾷ 
971 ἀνιδρούτοισί μ᾽ ἠλάστρουν ἀεί Μοηϊς 0714 ἀπώμοσ᾽ .. ἀἁπορρήξειν 
φϑάνων Βοίμθ. ὐϊδτα βίον ἀπορρήξας ϑανεῖν γ6] βίον ἀπορρήξειν 
ἐμόν (γ61 ϑέλων) Ἐ᾿. απ. δομτηιαύ 91ὅ σώσοι ΒΙοιμηῆθο]α | (σώσει αὐτὸς 
ὥς μὴ Ναθθ) 916 βαλὼν Οδηΐο 9171 Φοῖβος] ὁ ϑεὸς Ε΄. Θτι. Βομηηταῦ 

ο718 ᾿ϑάνας τ΄... πόλει Νῶποκ 

981 ἔοτύ. μανίας 988 ὦ φίλη σύ γ᾽ Τγενῖύ, ᾿Ιφιγένειά γ᾽ ΗΘΔ, 
ὠφέλησον 92Δ0005, ὦ φίλη χεὶρ Βδάπειῃ [ ὦ φίλη σὺ καὶ κασίγνητον 
Νδθοὶς 980 λήψομαι ΟἸ. Βαϊ’, 9817 δεινήν τις ὀργὴν .. ἐπέξεσεν .. 
διὰ πόνων ἄγων Ἠατγίαμῃρ | ἐπέξεσ᾽ ἐς Βιαιπομθηβίθιη 988 τὸ] ἐς (οὐ 
981 ἐπέξεσε) δααθηηπ 6116 ιν, σοὶ ΤΟυτηΐον [ διαπονοῦσ᾽ ἀεί Βεάπδιη, δα- 
πτόντων ἀεί ΜΕΚΙΟΥ 989 τὸ μὲν ποϑεινόν ΥΥ 61] 

990 ᾽γγενέσϑαι Μαεγκ]δπᾶ [ καί σε, σύγγον᾽ ν6] καὶ τὰ σύγγον᾽ Ηοτ- 
ΤΩ ΠΗ 991 ϑέλω] ἄλλως ν6} ἐλέῳ Μυβρτανθ, ϑέλεος νϑ] ϑείων Βοίῃθ 

992 τοῖς χτανοῦσι Ἠρητηδημη, τῷ χτείνοντι, ν6] τῷ χτενοῦντι, ᾿Π]ΤΏΒΙΘΥ 
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998 ὀρϑῶσαί ποτε ῬΆΙΘΥ 992-- 94 ἀε]οὺ Κυιόθϊω 9992- 95 νοσοῦντά 
τ᾽ οἶκον" τὴν ϑεὸν δ᾽ ὅπως λάϑω (οδἰοιῖ5 ἀ 616 018) ΒΙῦ 2]. 998 πάτριον 
ἀνορϑῶσαι ΜΆΘΗΪΥ 994--8 ροβϑὺ 1008 οοἸ]οοοῦ Κοθομν 994 56. 
ἀπαλλάξαι ϑέλω σῶσαί τ᾽ ἐς οἴκους ΒπρΊαπα 99 τὴν ϑεὸν] τὸν λεὼν 

ΝδΌΟΚ | δὲ πῶς λάϑω; Νῶρο. 998 τίς τ᾽ ἐνέσται Βαάπαιη 999 μέν 
ἐστι, τοῦϑ'᾽ ὕπως 1ΤιΘηὐϊηρ,, μὲν εἰς ἕν τοῦτό σοι ῬΑΙΘΥ, μὲν ἡμῖν τοῦϑ'᾽ 
ὁμοῦ ῬΙΐΖ]ον, μένοντι τοῦϑ'᾽ ὁμοῦ ΜΕΚΙοΥ, μὲν ἔστιν, ὥσϑ'᾽ ὁμοῦ ἨοΙΖηΘΥ 

999 5α. εἰ μὲν ἡμῖν ταῦϑ' ὁμοῦ... κἄγαλμ᾽ ἀἁποίσεις Β΄. απ. ϑομταΐ 

1000 ἄγαλμά τ᾽ εἰ σὺ (οἸ]ίτηα ἄγαλμα 8 ὥστε οὐ 1001 ἄξαι) ὟΥ 681}} 
1000 5α. οἴσειν .. ἄξειν ΒούΠεαε 1008 σὺ δ᾽ αὖ οῖϊθκα 1004--6 ἀ6- 
Ἰοὺ Ῥδ]ου 1004 οὐδ᾽ ἔμ᾽ εἰ Βοίῃθ 1004 5ᾳ. οὐδ οὐδέ σ᾽ εἰ .. 
χρεὼν σώσασαν ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ 1006 σώσασαν γν6] σῶσαι σέ γ᾽ Ἠδυΐαῃρ, 
σὠσουσά σ᾽ ΜδΘΗΪΥ | ἀνὴρ μόνος (γ6] πέλει) δόμῳ Ἐ΄. αα. Βομιηϊαὺ 
1000 ϑανὼν) φροῦδος Ο. Ηθηβθ 1009 ϑανεῖν λαχὼν Ἐ'. Τ,. Πππ 

1010 εἰ μὴ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω Ῥοτίαβ, ἣν μὴ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ 
πέσω Βαγηθβ, ἤνπερ μὴ αὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω ΜετκΙαπά, ἤνπερ εὖ τό 
γ᾽ ἐνταυϑοῖ πέσῃ Μυβρτᾶνθ, ἥνπερ (ἤνπερ Μεδμϊα6) καὐτὸς ἐντεῦϑεν 
(ἐκ ταύτης ΒΠΡΊΔΠ4) περῶ ϑΘΙα]ου, ἣν μὴ καὐτὸς ἐν τούτῳ πέσω ΒΙΊοτα- 
Π6]1α, ἤνπερ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ περῶ οἸῖτη Ηθητηδημ, ἤνπερ καὐτὸς (ἔμ- 
προσϑὲν ν6] ρού8) ἐντεῦϑεν φύγω ἘΠΙηΒ]6γΥ, (ἤνπερ καὐτὸς ἐνθένδ᾽ 
ἐκφύγω Παπομοηβύθιη), ἤνπερ καὐτὸς ἔνϑεν ἐκπέσω ΥΥ 61] | ἐνταυϑοῖ] ἐν 
Ταύροις Ο. ἀοτῶια, ἐν Πυϑοῖ ΜΟΙ. 101 ἦγ᾽ ἰδεῖν “Μυβργανθ, εἰσί- 
δοιμ᾽ ΜδΘΗν | ἅπαντα γοῦν Βεάμδιη, ἅπαντ᾽ ἄρα Υσ. ΒδΌΘΥ 
1019 νόστον (ρτορίϑοι νόει 1018) ΑἸαΙηΔ | (οὐδὲ βουλή τις πάρα ΜΑΘΏΪΥ), 
εἰ δὲ ν6}] γρούϊυβ ἣ δὲ βουλεύσεις ὅρα γ6] ἡ δὲ βούλησις τί δρᾷ 
ΒΕ, σα. Βομιαῦ. ριβυμη ἀδ]θύ, νόδν 1018 γϑίϊηθηβ, ΔΙ ΘΥῪ 

1022 56. βαδρθϑούοβ. βαροὺῦ Νϑποκ 1028 ΒΔΙΉΘΒΙ οὖκ αἰνεσαίμην 
6586. βϑιύθιη ἀθραογαὺ οὐκ αἰνέσαιμ᾽ ἄν“ ϑΘΙΟΙ]οΘν  δυναίσθϑην ἘΠΤΏΒ]6Υ, 
σϑένοιμεν ϑιὑααύταιι6 116. 1026 σκότον Π)]παοτῇ σκότῳ λαϑόντες ΜΆΘΗΙ 
σχότους λαβόντες ἔξω ϑεῖμεν ἂν (ν6] ϑ'είμεϑ'α) Ὑν ἕο. Βα. 1021 ἱεροῦ 
φύλακες Τ)ΟΌΥΘΘ 1029 καινὸν] κεδνὸν Ε΄. αα. Βομτηϊαῦ 

1080--- 85. 510 ἀϊδρομῖῦ: 1080. 2. 1. 4. ὅ. 6. 7. 8. 8 Π6Ι5Κθ 1051 σαῖς 

ἄλαισι Ο. αογαιη, σαῖς ἀτυχίαις Καγδοι, σαῖσι. λύμαις Β', αα. Βϑομηηαύ, 
ῬΟΒΒῚ5. οὔϊδιη σαῖς μάταισι 1088 54. ἀο]οὺ ζνγδ]1πη8, 1086 χὡὼς οὐ 
ΠΘΙΒΙΚο, ὥστ᾽ οὐ ΟΌΥΘΘ 1086 αἰτίαν σχοῦσ᾽ : οὐ Μαγκ]δπὰ [ αἰτίαν 
σχοῦσ᾽; ὡς .. τι δή ὟΥ 61] | ὑποπτευτόν Μαβργανα 1087 ὄντα σ᾽, ἀνό- 
σιον δὲ σῷ φόνῳ Τγγνϊ, ὄντα, τόδε σ᾽ ὀνειδίσω, φόνῳ Μυβργᾶνθ, 
ὄντα᾽ χῶὥσιον δώσειν φόνῳ Ηθδ | τὸ δ᾽ ὁσιοῦν λύσει. (ν6] λύσειν) φόνον 
Β, αα. Βομιαῦ [ ϑύσω μόνον ΜΆΘΙΗΪΥ | φόνῳ ΑἸαΙπδ, ϑεῷ Πα οΠ θη βὑθίῃ, 
φϑόρῳ ν6] μόρῳ οἸΐτη Ε'. ατι. Βομτηϊᾷύ 1088 τί δ᾽; εἶτα Ε΄. απ. ϑομτοϊαῦ 

1040 τὸ δ᾽ ἐν δόμοισι ῬαΙδκο, ξεστὸν δ᾽ ἅμ᾽ οἴσῃ Μυβρτῶᾶνθ, τό τ᾽ 
ἐν δόμοισι Ἡδηταδπη | δόμοισι τὸ βρέτας ἐφ᾽ ὃ πεπλεύκαμεν Οομοῦ, δό- 
μοισιν ἐφ᾽ ὃ πεπλεύχαμεν βρέτας ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙα [ ἐφ᾽ ὅ γε πεπλεύκαμεν 
ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ἐφ᾽ ὕπερ ἐπλεύσαμεν ΝὟΕΙΙ 1041 νίψειν. Μααν 1042 Βα. 
φΡοβϑὺ 1046 οοἸ]οοαῦ Οχυγα]]ηδ, 1042 ποῖ δῆτα; τόνδε νοτερὸν ἢ παρ᾽ 
ὙΥ611 ποῦ δῆτα; πόντου νοτερὸν ἧπερ ἔμβολον ΤουτηῖοΥ | εἶπας] εἶ παρ᾽ 
Πδῖβκα, ἦ παρ᾽ Μαβρτανγθ | ἐκβολήν ΒδΥΉΘ5 1046 πόνου Βτοάᾶθδι, 
δόλου Μύβργανθ, τόπου ὅτθνοσαβ, φράσον ΟἸτη Νῶθοκ 1047 χεροῖν 
λελέξεται ΝΥ ίο. ΒδαρΥ 1049 λάϑοιμί σε ΑἸάϊπα, ἀπά λάϑοιμί σφε 
Οδπηΐοι, λάϑοιμί νιν ΒΙοιαΠο6]α 
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Ῥοβὺ 1060 νϑύϑμι ΤΡΕσθηϊαθ Χο 1586. ραύαηβ 1001 Οτοϑὺϊ, 1002 
Τρεϊσθηαΐαθ ἀαὺ ΗἩϊγχ6], ροβϑὺ 1001 γνϑυβϑιη ΟΥ̓ΘδΟΒ ΡΟ 115886. ΔΙ γαὔτιβ 
1062 ἰύθια ΤρΡΕΙρθηΐαθ ὑυ]υ1ὺ ὙΥ̓ 61] 1001 σοὶ δ᾽ αὖ, Οτοϑῦϊ παπο ν. 
οατῃ ΒΘ ΙΒ οομὐϊπαδηβ, ΚΒ ΠοΥ 1055 ἀο]οὺ Μοηϊς 1007 ὡς 

τἄμ᾽ ἸΚοθοῦ]ν | καλῶς μ᾽ οἷϊπι Νδιοῖς 1009 φίλης τ᾽ ἀδελφῆς φιλτά- 
του Μαικ]δηᾷ | φιλτάτου τε συγγάμου ὙΥ ἴα:. Βαιιθι 

1000 ϑυθροούπμη μαροῦ Ῥαϊθυ. - Απίθ 1008 Ἰδοσπδιη βὐαύαιῦ ΜΆΘΗΪν 
1004 ὅταν ϑοβοθῆθ 1068 πρὸς σῆς ἴῃ ἃρορτ. Ῥαγῖθ. 1009 σεμνῆς 

ἱκνοῦμαι ΠΘΙΒΚΘ 
1071 ὅτῳ] εἴ τῳ Μομῖ, ὕπου Βοίμθ 1012 ἤ τις οὐ ϑέλει; ῬΟΙ]]ΘῸ 

1018 ταὐτά Ἡφείῃ, παῦρα ΜΟΚΙΘν 1016 ἐξ ἐμοῦ γε Μι]ΐοη 
1082 5ᾳ. εἴπερ Αὐλίδος κατὰ πτυχὰς τὸ πρίν μ᾽ ἔσωσας, υἱ81] ν. 

1082---87 ΡΟΣ 51ηὐ, ῬΦΙΘΥ 1088 δεινῆς} κλεινῆς Μαγκίδπα | ἐκ 
χερός, πατρόχτονον Βοΐμρο, ἐκ τεχνοχτόνου χερός Ἠθγνογάθῃ, ἐκ ϑυγατρο- 
φόνου χερός ΜΘΚΙΥ 1088 πόλιν] πόλλ᾽ Ναυοῖ | εὐθήμονα Μ. Ηδυρί 

. 1089 πετριδίας οΟἸτη ΝὍθοῖκ 
1091 οἷον Μυβρτανθ, οἶμον ὙΥ 61] 1096 ϑρήνοις Ἡ. Ξίορῃδημβ, 

ϑρηνοῦσ᾽ ΘΙΒΙτΘ 1096 ἀγύρεις Μυβργᾶνθ, ἀγρούς ν6] χορούς Μαη- 
Ἰωπα 1096 5α. Ελλάνων ἀγόρους ποϑῶν, ποϑῶν Ἄρτεμιν λοχίαν Μυ8- 
στῶν, Ἑλλάνων ἀγόρους ποϑοῦσ᾽, άρτεμιν λοχίαν ποϑοῦσ᾽ ὙΥ 61] 
1091 λοχίαν] ὀλβίαν Ναιοῖὶς 1099 φοίνικ᾽ ἀμφ᾽ ἁβροκόμαν Μυβργᾶνα 

1102 ροϑὺ 1097 ὑταηϑροηϊῦ ΠΘΙΒΚ6 1106 λίβες 811 1108 ἐπέ- 
σεϑ᾽ 7. Ἠδ]δπα 

1111 58α. ξάχρυσον.. ναὸν βάρβαρον Βοιρκ 1112 νόστον] νόμον 
Μυβρτᾶνθ, ἐς γᾶν Καγϑοὸν 1118 ἔνϑα βᾶσ᾽ Μαικ]απά | ἐν ἃ τᾶς ἕλλανο- 
φόνου Νϑοκ 1114 ϑεᾶς κούραν ἀμφίπολον Μτιβροτανθ, κούραν ἀμφί- 
πολον ϑεᾶς ὟΝ 611 1116 βωμοῖς παρ᾽ ἀνδροϑύταις ᾿δαοποηβίοθιη, βωμούς 

τε μελεοϑύτας Κυνϊζα]ο, βωμούς τε ξεινοϑύτας ϑοποθμθ, βωμούς τ᾽ ἐπηλυ- 

ϑύτας ΜΟΚΙΟΡ 1110 54. τὰν βωμοὺς μηλοϑύτας ζηλοῦσαν, τὰν διὰ 1)ο- 
ῬΥΘΘ 1117 ξηλοῦσα τὰν Βοίμθ, ξηλῶ δὲ τὸν ΚιγοΒΠοΙ,, ξηλοῦσ᾽ αἰῶ 
Ναῦοῖς, ξηλοῦσ᾽ αἶσαν ΚοΘΟΙ]γ, ξηλοῦσ᾽ οἶτον ΤΟΥΤΠΙΘΥ, ἰδοῦσ᾽ ἄταν 
Βυτγ, ξηλοῦσ᾽ ἀτᾶν ΜΕ.Ι6Υ 1118 5.. οὖν γὰρ ἀνάγκαις .. παραβάλλει 
δ᾽ εὐδαιμονίᾳ οἸἶτα ΗἨδαγίθηρ 1119 βαα. οὐ κάμνει σύντροφος, ᾧ μετα- 
βάλλει. δ᾽ εὐδαιμονία γ6] οὐ δάκνει σύντροφος, ᾧ μεταβάλλει δ᾽ εὐδαιμο- 
νία Τιοηὐπρ',, ὃς κάμνει .. ὥν, οὐ βάλλει δυσδαιμονία Βυϊύσβομο, ὃς κάμνει 

, ὦν, βαστάξει δυσδαιμονίαν ϑ'οΙθηΚ] | σύντροφος, ᾧ μέτα πάλαι δυσδαι- 
μονία Ἠανίαπρ', ξύντροφος ᾧ μεταβάλλει δυσδαιμονία Μεάνὶρ 

1120 μεταβάλλει δ᾽ εὐδαιμονία ΜαγκΚΙδηα, μεταβάλλειν δ᾽ εὐδαιμονία 
Μύυβργανθ, μεταβάλλειν δυσδαιμονίαν ϑΘΙα]6Υ, μεταβαλεῖν δυσδαιμονίᾳ 
Βοίῃο, ὃν βάλλει δυσδαιμονία 1,. θιπαονῖ, μεταβολαὶ δ᾽ εὐδαιμονία ΜΟΙΚ, 
μεταβάλλειν δυσδαιμονία Βουρῖ, μεταβολὴ δυσδαιμονία ΚΙγοΟΒΠΟΗ͂, μετα- 
βολῇ τῶν δαιμονίων Καγϑοι, μετὰ πολλῇ δυσδαιμονίᾳ ΚνΙδα]α, μεταβάλ- 
λων δυσδαιμονίαν ΚοΘΟΏΪν, ἀμπνεύσας δυσδαιμονίας απομοηβίθιη, εὐϑ'α- 
λεῖ δυσδαιμονίᾳ Ο. ἀογδιη, ϑυμαλγεῖ δυσδαιμονίᾳ Ἠογνοτάθῃ, μεταβολαῖς 
δυσδαιμονίας ΜΆΘΗ]Υ, μετέβαλ᾽ εἰ δυσδαιμονία ὟΝ 61], (ὁ τλήμων δυσδαι- 
μονίᾳ οἸΐπι οποία θη, ἀσφαλεῖ δυσδαιμονίᾳ ΜΟΚΙΘΟΥ 1121 μετὰ γὰρ 
εὐτυχίαν (ἀο]οίο τὸ) ΒοΥρΡῚς | τό τε ΒυαΠη 1126 οὐρεΐου γ6] οὐριβάτα 
Ῥδ]ου 1128 Φοῖβός τε μάντις Βοίμθ 1129 ἑπτατόνου κέλαδον λύ- 

ραᾳας ΜεαικΙδπᾶ 

1180 ἀείδων] μελοποιῶν Ἐππσοι (τ ]1πὶ μελοτυπῶν) 1181 εἰς 
ἘΠιτ ρα 5, Τρῃϊροηΐα ΤΠ αατίοϑ, Ό 
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᾿Δϑηναίων ἔτι Ἠδαΐμ, ὡς ᾿ἀϑηναίων Μαγκ]δπά, ἔστ᾽ ᾿Αϑηναίων Μυβστανα, 
αὖ σ᾽ ᾿“ϑηναίων ΕὙΙύΖζβομο, σ᾽ ᾿“ϑηναίων Ἡθητηδηη, εἶσ᾽ ᾿4ϑηναίων ΜΟΙΚ, 
σ᾽ ᾿Δϑηναίων ἐπὶ γαῖαν Ἠδγύαπρ' (41 οΟἸπτη ἐς ἀ6]6 08) 1182 ἔμ᾽ αὐ- 
τοῦ δὲ λιποῦσα ΜΟΙΚ | προλιποῦσα Ἠριτίδπηπ, σὺ λιποῦσα ΚΟΘΟΏΪΥ 
1182 5ᾳ. προλιποῦσα πλατᾶν εἶ ῥοϑίοις Υ͂1], προλιποῦσα πλάτας βήσῃ 
δοϑίοις ΟἸϊπι ΘΟμΙΟΙΘΌδμι, ῥοϑίοις πλάταις λιποῦσα βήσῃ ΥΤδτηον 2 | 

προλιποῦσ᾽ ἀποβήσει ϑοΠοΘΠ6 1188 ζςσὺΣ βήσει ΜΘΚΙοΥ | βήσει ῥοϑίῳ 
πλάτᾳ (οἸἴτη πλάταις ῥοϑίοις) Ἠθδγτήδημ, βήσῃ ῥοϑίοισιν (ἀ 6] οἴο πλάταις) 
Βευρκ, πλατᾶν ῥοϑίοις βήσει αὙΟΘΡΡΘΕΙ ] ῥοϑίαις ΑἸάϊπὸ | πλάταις] ἐλάταις 
Μύυβρτᾶνθ, πλάταισιν ῬΆΪΘΥ, πλαγαῖς ΟἸΐτη ὟΝ 611] 1184 ἱστία ἀ6]6ὺ Βοίμθ]Ι 
ἱστία δὲ πρότονοι κατὰ (αδ]οο ἀέρι) ῬαΙθγ, ἀέρι δὲ πρότονοι κῈ κατὰ 
ΟΒυιϑύ, ἀέρι δ᾽ ἱστία {δὴ κατὰ (ἀο]οῦο πρότονοι) 4. Η. Ἡ. ϑομτηϊαύ | ἱστία 
καὶ πρότονοι Μαγκ]δηα, ἱστία πρὸ προτόνου ϑ61α]6ν, ἱστί᾽ ἐπὶ προτόνοις ΕἾΧ, 
ἱστία πὰρ πρότονον ΒεΥρκ, ἱστία ποντοπόρον ΜΆΘΗΪΥ, ἱστί᾽ (ἐρειδόμεναν 
σπροτόνοις ΟἸΤηι σΟΠΙΟΙΘΌδη | πρὸς προτόνους [,. ΒΥαπη, ἀπὸ προτόνου 
ΒΊΘΒ]ου, σὺν προτόνοις ΜΘΚΙΘΥ 1184 5α. ἱστία δ᾽ ἀέρια προτόνοισιν 
ὑπὲρ στόλον ἐχπετάσουσι πόδες οἸῖτα ΠΙπαοτῖ, ἀέρι δ᾽ ἱστία καὶ προτόνους 
κατὰ... ἐχπετάσουσιν ὀπαδοὶ ἸΚνιδδ] | ἱστία τε πρότονοι.. πόδας τὲ 
Ηδεηδπη, ἱστί᾽ ἐπὶ προτόνοις.. ἐκπετάσεις, πόδα Ἠδυΐαπηρ', ἱστία πᾶς 

πρότονος.. ἐκπετάσει, πόδα ἙϊησοΥ, ἱστία (ποντοπόρου ν68] Ῥού!5) λαι- 
φοτόνοι. (ν8] κραιπνοφόροι) .. ἐκπετάσουσι πνοαί ΒτΆΠΗ 1186 πόδε 
ΟΠ σου, πόδας ταδνι]ῦὺ ΒάχπΘ5, οἱπι ἀο]οθαὺ Ἠδυίαμρ 1186 νεὸς 61] 

1141 πτέρυγας ἐν γνωτοῖς ἀμφὶς Μυβρτᾶνθα, πτέρυγας ἐν νώτοισιν 
ἐμοῖς Μοπκ 1142 ϑοαζούσας Ἠδγίαηρ' 1148 χοροῖς δ᾽ ἑσταίην 

Βηαἢη 1144 πάροδος ΤιΔοθτηδημ, πάρεδρος Βοάπδϑηη | παρϑένος εὐδό- 

κιμος γάμων ΜΕΑΙΚΙαπα, παρϑένος εὐδοκίμουν γάμῳ Μύβρτανο, παρϑένος 
εὐδοκίμουν, ἐμὸν (οὐ 1146 ϑιάσοις) ΕΥϊίζβοῃο, πάροιϑ' εὐδοκιμοῦσ᾽ ἐμᾶς 
ΚΙτοΒ ΒΟ, πάρος ἐν εὐδοκίμοις γάμοις Ῥα]ΘΥ | γάμων] γονέων ΕἾΉΡΘΥ, 
δόμων ΚοΘΟΙΪΥ 1144.54. εὐδοκίμουν ἀμὸν περὶ ΚυνΙδαϊδῶ | εὐδοκιμοῦσ᾽ 
ἐμᾶν.. φιλᾶν ΜΆΘΕ]Υ 1145 54. περὶ πόδ᾽. . φίλας (φίλοις Ἠατγίαπῃρ, 
φιλᾶν Ἐπιροι, φίλους, οΟἸπτὴ κύκλῳ ΚΟΘΟΠΪγ) πρὸς ἡλίκων ϑιάσους (ϑιά- 
σοισιν Ἠαγίυθπῃρ, ϑιάσοις προ υ) ΗΠ 1140 ϑιάσοις ΒεοαΠδΙη 
1147 χάριν τε ΤιΔΟΒΙΠΘΉΠ 1141 54α. ἐς ἁμίλλας, χαρίτων τὲ χαίτας 
ἁβρόπλουτον ὅτ᾽ εἰς ἔριν ὀρνυμένα .. γένυν συνεσκίαξον Ἠδυτηδηπ, εἰς 
ἁμίλλας, χαρίτων χαίτας τ᾽ εἰς ἔριν ἁβρόπλουτον ὀρνυμένα κτὲ. ῬΑΙΘΥ 
1148 χλιδᾶς ἁβροπλούτοιο ΜεαγκΚΙαπᾷ, καὶ τὰν ἁβρόπλουτον Βοΐμθ, καὶ 
χαίτας ἁβροπλούτοιο Μομκ, καὶ χαίτας ἁβρόπλουτον εὖτ᾽ ϑόδοθπθ, καὶ 
χαίτας ἁβρόπλουτον ὅτ᾽ Κυϊἔα]α, διαίτας ἁβροπλούτοιο ΚΙοῦΖ, χλιδᾶς θ᾽ 
ἁβροπέπλου φίλαν Κορο]γ, ἁβροπλούτοιο χλιδᾶς τ᾽ ΝΥ 61], καὶ τᾶς ἁβρο- 
πέπλου χλιδᾶς ΜΆΘΗΪΥ, χαίτας δ᾽ ἁβροπλούτου Ἠροννοτάθῃ, τᾶς ἁβρο- 
πλούτοιο χλιδᾶς οἸΐπι σοπίοίθθαμπι, χλιδᾶς 9᾽ ἁβροπλούτοιο ΟΥΟΘΡΡΘΙ, 
ἁβροπλούτοιο χλιδᾶς 9᾽ ζἑκοῦσ᾽» ΜΟΚΙΙ 1148 5α. καὶ τὰν ἁβρόπλου- 
τον ἔριν Βοίμθ, {καὶ χαίτας ἁβρόπλουτον ἔριν Ἠαγίαπρ', ἁβροπλούτου 
ἔριν χλιδᾶς Ὀιπαοτῇ, χλιδᾶς ἁβροπέπλου τ᾽ ἔριν ΏΡΘΥ 1148 5.4. καὶ 
χλιδᾶς ἁβροπλούτοιο.. γένυσιν, ἐψίαξον Βετρκ, χαίτας (αὖτ᾽ ) ἁβρο- 
πλούτου τ᾽ ἔριν ὀρνυμένα πολυποίκιλα φάρεα {ταῖς γένυσιν περιβαλλο- 
μένα (οὐκέτ᾽ Σ ἐσκίαξον 4. Η. Η. βομιηϊαί, ἁβροπλούτου τε χλιδᾶς εἰς ἔριν 
ὀρμένα.. γένυν συνεσκίαξζον ᾿πρ]απα 1149 ἔς τ᾽ ἔριν ΜαγκΚ]απᾶ, εἰς 
ἔριν ἀοΙοὺ νέα. Βαπου [ ὀρμένα Μυβρτᾶνθ τις 

1160 παραβαλλομένα ΜΟΙ 11ὔθ0α. πλοκάμου περιβαλλομένα γέ- 
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νυσιν εὐσκίαστον Μιυβργῶνο [ γένυ συνεσκίαξον Οδπηΐον, γένυας ἐσκίαξον 
Μαυκαμα, γένυν οἱ συνεσκίαξζον Ἠαγύαηρ, γένυς συνεσκίαζον ἸΚνΙδα]ὰ, 
γένυν οἷσιν ἐσκίαξζον Ππρον, γένυν ἐσκίαξον ΧΝ 61} 1161 {κάραν συν- 
ἑσκίαξον ν6] {κρᾶτ᾽ 5 ἐπεσκίαξον ΚΟΘΟΒΪγ, (ὄμματ᾽ ) ἐσκίαξον ὁΟΠΙΟΙ ΘΔ Πι, 
ὄψιν ἐσκίαξον Θύφα ιηαθ]]ου | εὐίαξον Βούμθ Απΐθ 1162 ομου] ἀἸ58.1- 
ποι Θχοϊῖθ86 ραΐαὺ ὙΠ] δμαοννΣ 114 ἤδη) ἄρα Ε]τΒ]οΥ 1100 χύ- 
τλοις ἐν ἁγνοῖς ΜΝ ΔΙΟΚΘΗΘΟΙ, [ουὺ. ἄντροις ἐν ἁγνοῖς σώματ᾽ ἀναλάμπει 
Βοίμρθ, σῶμα δάπτονται, 0005, σῶμα δαίονται Τὐ]τηΒ]Θγ, σῶμα κάμπτον- 
ται Οδιηρου, σῶμα λάμπουσιν Ἰνιδα]α, σώματ᾽ αἴϑονται ΚοΘΟΏΪγ, σώματ᾽ 
ἀνύεται (γ6] ἀδύτοις ἐν ἁγνοῖς σώματ᾽ ἐμπρῆσαι) Ἠαπομοπηβίοιη, σώμαϑ'᾽ 
ἅπτονται. ἨοΙτηβοοίηῃ, δῶμα λάμπεται ΝΥ ἔξ. Βαποι, σῶμ᾽ ἀνάπτονται Κὶ ΟΥΥ8}} 

1107 τί ποτε ουὺῖκ 118 ὠλένῃ ΔΑΙάΙἃ 1169 παραστάδι Βτοάθδα 

1101 ὁσία ΑἸάϊπῶ | ὅσια γὰρ δίδου μήπως τάδε νδῶ]ϊὰ 1108 τὸ] 
τι Τ)ΟΌΥΘΘ 

1111 ἠλθέτην φόνον Μαικίαπα, ἦχϑόν τινὰ φόνον Μυβργᾶνθ 
1114 Ἄπολλον, ] οὐδεὶς ἂν οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις ἔτλη τόδ᾽ ἄν Ἰ)οῦΌτΘΘ | 
οὐδὲ (ν61] οὐδ᾽ ἂν) βάρβαρός γ᾽ ἔτλη τόδ᾽ ἄν Μαίίῃϊδο, οὐδ᾽ ἂν βάρβαρος 
ἔτλη τις ἄν ὟΝ 61] | τόδ᾽ ἤλπιο᾽ ἄν ἘΠτΆΒ]ΘΥ, ἔτλη τόδ᾽ ἂν ἩδηΙήδηπ, τις 
αὔτ᾽ (ταῦτ᾽ ν6] τοῦτ᾽ τηϑγυ]ὺ Ζ16ρ]16}) ἔτλη Βδάμδιη 117ὅ διωγμοῖς 
δ᾽ Βοίμθ 

Απΐθ 1181 καὶ νῦν 5ουνϑηβ θοῦ δ ΟΙ᾿τη βὐαύπθ τη 1181 καὶ 
δὴ ιπάον καὶ συγκαϑεῖσαν ῬΑ]ΘΥ [| ἡδύ μου ἘΠ]ΙΊΒΙΟΥ 1182 τι φί- 
λιον Εἰ. αα. Ξϑομηηταῦ [| ἀγγείλαντε ΜΟΙΚ 1188 Ὀρέστην γ᾽ Μοπκ 
1185 καὶ ξῆν γε πατέρα ΜοΟΙΚ | κἀπάτορά γε ξῆν... πράσσειν νέον Ο. αο- 
Υ8 1 1186 ϑεᾶς ἐξένευσας ΜοΟΗΪς 1188 τοῖς ξένοις ΑἸά]η8, 

1100 ξίφος τε σοί ΜεΙΚΙαπα 1192 πηγαῖσι νασμῶν (ν6] ναραῖς) 
ὕδβοηθυ, πηγαῖσι νυμφῶν ὐὐδαϊηηθθ}16Υ, πηγαῖσιν ἀδύτων ΜΟΚΙΟΥ 
1198 φιλῶ] ϑέλω Β΄. ὅσ. ϑομτααὺ 

1202 δίκαιον ἘΠΤΉΒΙΘΥ | ηὑλάβεια Ἐ΄. ὅτ. ϑομιαϊαῦ 1208 ἃ δεῖ 
γενέσϑαν Δ ΟΟΌΒ 1204 ποῖ γὰρ ἐκφύγοιεν οἸπι ΝθοΚ 1206 δὲ] 
γε ἘΠΤΗΒΙΘΥ 1201 κάτα κρύψαντες Βᾶγπθ65, κατὰ δὲ κρυψάντων ΒΘΙΒΊςΘ, 
κατά γε Ἀρύψαντες Ἠθαΐη, κατακαλύψαντες ΜΘ Δ 1209 καὶ πόλει 
τὸν σημανοῦντα πέμψον --- ἐντολὰς τίνας ὙΥ 61] [| ποίας τύχας] ποίους 
λόγους ΕΠΤΩΒΙΘΥ, ποίας ταγάς Ηδητηδπῃ, ποῖόν τι δρᾶν Βδποποπηβύίθιμ, λό- 
γους τίνας Ἐ'. αι. Βομτηϊαύ, ποῖ᾽ ἄστυ βάς ΜΟΚΙΟΣ 

1210--14 510 αἰβρομῖϊῦ: ἐν δόμοις .. ἅπαντας --- στεῖχε .. σύ --- καὶ 
φίλων γε δεῖ μάλιστα -- τοῦτ᾽ .. ἐμέ -- μηδέν᾽. πελάξειν --- μὴ συν- 
αντῴην φόνῳ -- μυσαρὰ .. ἐστίν -- εὖ. πόλιν (φίλους οἸ]πη οΟμ]ο16- 
Ὀδτη) --- (εἰκότως) --- ὡς εἰκότως .. πόλις Ἡδητηδμμ, 516: ἐν δόμοις κτὲ. --- 

στεῖχε κτὲ. --- μυσαρὰ κτὲ. --- εὖ γε κτὲ. --- εἰκότως --- ὡς εἰκότως κτὲ. --- 
καὶ φίλων γε δεῖ μάλιστα --- τοῦτ᾽ κτὲ. -- μηδέν᾽... πελάξειν --- μὴ 
συναντῴην φόνῳ Ἠδτηίαπρ, ἐν δόμοις μίμνειν δ᾽ (510) ἅπαντας οὐ μηδέν᾽ 
εἰς ὄψιν πελάξειν ΟἸἸτη φῬουπηαύαθαπη ΠοΟ οΥἄϊπθ: μηδέν᾽ --- μὴ συναν- 
τῷεν --- ἐν δόμοις μίμνειν δ᾽ --- στεῖχε --- μυσαρὰ --- εὖ γε, σοΥϑὰ 1210 ἀο]οίο 
ΒΟΙ1ὺ μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάζειν --- στεῖχε καὶ σήμαινε σύ --- μυσαρὰ 
γὰρ τὰ τοιάδ᾽ ἐστίν --- εὖ γε κηδεύεις πόλιν -- καὶ φίλων .. ἐμέ Ἐπρ- 
Ἰαπα 1210 συναντῶσιν ]τη5]6γ, συναντῴην ἨΘΥΙηΔ ΠΗ 1218 καὶ 
φιλεῖν δοκεῖς Μυβρτανο, καὶ φίλην γ᾽ οὐ οἸΐτη, ροβίθα καὶ φίλων γοῦν 
δεῖ Βοίμθ, καὶ φίλων μηδεὶς ΒΙοιηῆο]4, καὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖ Ε]ΙΉΒΙΘΥ, 
καὶ φίλων γε δεῖ Ἠδηηδπη, καὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖ, μυπο ν. ροϑῦ 1214 

θ᾽ 
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ἐγαηβροπθηβ, Μομϊ, καὶ φιλῶ γ᾽ οὺὃς δεῖ ΒεαΠδΙα 1218 5ᾳ. ΙΦ. καὶ 
φίλων οὐδεὶς ΘΟ. μάλιστα" τοῦτ᾽ .. ἐμέ. ΙΦ. {μέμψεταί μεν ῬΑΙΘΥ 
1214 ροβϑὺ 1202 οο]]οοαύ, ὧν εἰκότως σ᾽ ἡ 50. 6 η5, ΜδυκΙδηᾷ | εὐστόχως 
ΒιρρΙοὺ Μυβργανθ, εὐσεβῆ γ᾽ ΕἾΧ, ἀλλὰ χρή μ᾽ Μομῖκ, καὶ πολίτας γ᾽ 
(ἀρ]οίο ὡς) Βαάπδμπι, εὖ λέγεις Ἡογογάθῃ, εἰς φίλους Οοἰδῦ, χἁτέρους 
ΜοΘΚΙου [ [Φ. εἰκότως. ΘΟ. ὡς κάρτα καὶ σὲ κτὲ. ΚΟΘΟΒΙΥ 1216 πρὸ 
ναῶν 6Χ 1ηὐογργθύαθομθ γοοϑ 0 }}1 αὐτοῦ τοροϑυϊῦ 1061 121 5α. σὲ δὲ 
μένοντ᾽.. ναῶν τῆς ϑεᾶς .. ἁγνίσαι χρὴ σὸν μέλαϑρον ῬαΪΘΥ 1210 ἁγνί- 
σαι χρή σοι Κνϊδαϊ]α [ χρυσοῦν ϑολίσον, δρόσῳ Μυβρτανθ, χύτλῳ Βαγρθδ, 
κύκλῳ Ηθητηδπη, Ἀρωσσῷ ΒοΙρῚς [ μόλῃ ΜΟΙ 1218 προϑές σου ΜοΙΚΙ 
μὴ ᾽ν παλαμναίῳ (ν6] ᾽ς παλαμναῖον) βάλω ὙΥ 61] | παλαμναῖον (ν6] πα- 
λαμναίους) βλέπω ΜΥα. ΒδΌΘΥ 

1220 ἐπεὶ σχολή Βτυμη 1222 ἀλλὰ γὰρ βαίνοντας ἔξω δωμάτων 
ΚΙΡΟΠΠΟΙ͂ | τούὐσδ᾽ ἄρ᾽] τούσδε δ᾽ Βαάβδμι 1228 κατὰ ϑεᾶς κόσμους 
ΟἸΊπι, ρΡοβίθῳ καὶ ϑεᾶς κόσμον Βοίμο) ὧν φόνῳ ΚΙτΟΒΒΟΙ͂ 1227 οοτ- 
πΠΠΠ 1228 βρυσατῃ ᾿πα6]1οοὺ Νδποῖς, 1227 5ᾳ. ν9ὶ 1226---29 ἀο] οὺ Ηδυ- 
ὙγΘΓΘῃ 

1288 τὰ] τε Μοῃκ 1284 ῥῦσαί σφ᾽ ὁ Μυβργῶνο [ ἁ Πατὼ γόνον 
“. Η. Η Βοβιηιαῦ | γόνος οὐ 1289 ἰὼν ἀο]οὺ ΒΕοΙΡΚ 128 βαα. 4 ηλίοις 

«{τέκ᾽ 5 ἐν καρποφόροις γυάλοις χρυσοκόμαν Φοῖβον, κιϑάρᾳ σοφὸν ἅμα 
ὃ" ἃ τόξων ἐπὶ γάνυται εὐστοχίᾳ Βοίπθ - 1280 καρποφόρος ΥΥ 61], καρ- 
ποφόρει ΝΥ] δηηον τὺ | ἐν γυάλοις ΒΔαΠδι, γυάλοισι, ΜΟΒΚ 1281 Φοῖς-ς 
βόν τε χρυσοχόμαν ἨἩθητηδηπ ἔτεκεν βιυρρ!οὺ Μιϊΐοπ, γείνατο ΚΙούζ, 
γέννησε 4. Ἡ. Η. δοβιηϊαῦ 1288 εἴτ᾽ ἐπὶ ΒοΙρΚ, ὅς τ᾽ ἐπὶ Ἐὶ. 64}11 
1289 φέρεν νιν ΜδΙΚΙαπά, ἔφερ᾽ εὖνιν Μιυβρτᾶνθ, φέρε δέ νιν Φ80ΟΌ5, 
φέρε νιν Μαείῃϊαθ, ἔφερέν νιν ὥΘΙ416υ, οὐΐϊϑιη φέρε δ᾽ υἱὸν ΚΙΤΟΒΠΟΙΝ 
φέρε νιν δ᾽ ΒοΙρκ 

1241 5ᾳ. λιποῦσα ματέρ᾽ ἀστάκτων (νοὶ ματέρα σταχτῶν) γγές. Βδθου 
1242 ἀστάκτων) ἀϑράκτων Μαανὶρ Ι εἰς ἄστακτον μάτηρ ϑόβοθῃθ, μά- 

τηρ εἰς ἀστάντων ἸΚΟΘΟΒΙΣ, ἄσταντον πρὸς νἄμ᾽ γ6] εἰς ἄστακτον νᾷμ᾽ 
ΟἸττη οΟμ]οΙΘθαπι [ ματέρ᾽ 728 60005, ματέρ᾽ εἰς ὟὟΥ̓ΘΙ], κρατῆρ᾽ Νοντηδῃ | 
οὐθάτων Μυβρτᾶνα, ὑδάτων, {ἐπὶ ΜΕΚΙοΥ 1949 84. ματέρα παγᾶν 
βαχχεύουσαν ΝΥ δτηον 1248 τὰν ἀο]ο Μαθργανθ (οὐ ὟΝ 6811) βακ- 
χευϑεῖσαν 1)οῦΤθ6 1246 κατάμαλλος Μυβρτᾶνρ, καταχκαλυφϑεὶς θείῃ, 
κατάχλαινος Ἡρητήϑημῃ, κατάφραντος ΜομΚ, κατάφαρκτος Ηδυΐαηρ, κατά- 
παστος ΠιμαοΥΐ, ἘΠΕ ΤΑΣ ἡ ὙΥΊΘΒΘΙου, ΒΑ ΣῈ ὐροα Καγβθι, καϑέλικλτος 
ΚΟΘΟΒΙγ, κατάκρυπτος ῬΆΪ]ΘΥ, κατάκλιτος Μ. Κα]]ὰ | κάτεχ᾽ ἄλσος εὔφυλ- 
λον δάφνᾳ Βυγρθβ | σκιερὸν κάτεχ᾽ ἄλσος εὐφύλλου δάφνας Βδαβδχῃη, 
σκιερὰν κάτ᾽ ἄχαλκος εὔφυλλον δάφναν ϑοηηῦ6]ο5 1247 ἄμφεπε {παῖς 
οἴη Κιτομμοῆ 1241 54. τέρας (ὄμμασιν. ἀμφέπον μαντεῖον ὑποχϑό- 
νιον Βεάπειη [ ἄμφεπεν ἄμφεπ᾽ αἰεὶ μαντέϊον χϑόνιον Μυβργανθ, ἄμφε- 
πεν {(εὖν μαντεῖον {χλεινὸν» χϑόνιον 4. Ἡ. Η. δομιαύ 1248 χϑόνιον. 
Κκατὰ δ᾽ οὖν» ΚιτοΟΒΠοΟΗ͂, χϑόνιον {Θέμιστος» ΒοΙρκ, χϑόνιον {φυλάσ- 
σῶν») Κοροηυ, φΘέμιδιει» χϑόνιον ΜΟΙΙΘΥ 

1261 Φοῖβος Βοίῃθ 1262 ξαϑέων] ζαχούσων ΚιγΟΒΠΟΗ͂, ξατίμων 
Νοντηδη 1905 βροτοῖς ἀναφαίνων ϑεσφάτων ἀδύτων ὕπερ Βοίμθ6 
1200 ϑεσφάτων εὐίων Ὀυροτύ, ϑεσφάτων σεμνῶν Πιοίδίτο, ϑέσφατα νέμων 
Μυβργαᾶνο | νωμῶν ΒυΓΡΘΒ 1266 54. νέμων τ᾽ ἀδώξαννι ὄστῳ «ἘΕΒΙΝΡΑ 
1251 ἀδύτων ὕπεξ Βυγρθδ 1288 γεῖτον Μιυβργδνθ 1289 ἐπεὶ Γᾶς 
ἑλὼν ΚΙΤΟΠΠΒΟΗ͂, ἐπεὶ παῖδ᾽ ἑὰν Βαπομθοηβίοιμη, ἐπεὶ Γαΐαν Βυυμη 
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1900 58ᾳ. παῖδ᾽ ἀπενάσσατ᾽ ᾿“πόλλων ῬροΙά]6ν, παῖδ᾽ ἀπενάσσατο 
Πυϑῶνος ἀπὸ Ἠουγηδηη, παῖς ἀπενάσσατο Πατῷος ἀπὸ ΜΟΚΙοΡ 1268 χΧϑὼν 

νύχι᾽ ἐκτεχνώσατο φάσματα (ἀ6]οο ὀνείρων) Βούῃ!θΘο 1204 οἷς Ἡαγίυμηρ 
ἃ πέπρωται Βυγρθ8, τά τε πρὶν ΒοΙΡΚ, τά τ᾽ ἐόντα Βτυΐη 1960 τά 
τὸ πάνϑ'᾽ ὅσ᾽ ἔμελλε Βυτροθ | ἅ τ᾽ ἔμελλε οι] ον [ ὅσ᾽ ἔμελλε τυχεῖν ὃ: 
Ἡδυϊηδ ΠΗ 1900 ὕπνῳ Μαικὶαπα 1206 54. ὕπνους κατὰ δνοφεράς 
τ᾽ εὐνὰς Μυβογᾶνο, ὕπνῳ κατὰ δνοφερᾶς γᾶς ἐνοπὰς ΦΔ 0008, ὕπνῳ γᾶς 
κατὰ δνοφερὰς εὐνὰς Βοίπθ 1267 γᾶς εὐνάς] χαμεύνας Τλπάον | εὐνὰς 
δ] θαῦ οἱτη Βαμα [| φράξον 616] [ εὐνὰς γᾶς ἔφραξεν ἄνω Ἠοτ- 
ΤΠ, γᾶς εὐνὰς ἔφραξε σαφῶς Ἠαενίαπρ', εὐνὰς φράζον᾽ Γαῖα δὲ τὰν 
Βαάμδιη, γᾶς εὐνὰς ἔφραζον" τάχα δὲ Βουρὶ, χαμεύνας ἔφραξον οὐκ 
ἀτελῆ Παπομθηβίθιη, χαμεξύνας φράξον" γαῖα δὲ ΥΝῸ11, γᾶς εὐνὰς φρά- 
ξον ἀτρεκέως Ζ16Ρ16Υ, χαμεύνας ἔφραξον σκοτίου Ἰπρ] απ, γᾶς εὐνὰς 
φράξε" πάλιν δὲ ὙΥΠδΙπον, γᾶς εὐνὰς φράξον {τοράδ᾽ Γαῖα δὲ Μο- 
ΚΙΟΥ 1208 μαντείων ϑΘ6Ι6]6Υ, μαντεῖόν τ᾽ ΜαοΙΠΙδ6 1209 Φοίβου 
Βυτρθϑ 

1211 ξλιξ᾽ ἐς Διὸς ϑρόνον Βδᾶττθ5, ἕλιξ ἐς Διὸς γένυν Μαγκ]δπᾶ, 
ἄϊνξ᾽ ἐς ΖΦιὸς ϑρόνον Μιβρτανθ, ἔπλεξ᾽ ἐκ Ζιὸς ϑρόνων διοηγιηαβ, (παιδνῇ 
χείρ᾽ ἕλεν Ζιὸς ἀνϑερεῶν᾽ Βυγρθ5), ἕλιξ᾽ ἐπὶ Ζηνὸς ϑρόνον Ἡθγηδπη | 
ἐκ Ζιὸς] ἵχτειος Νϑυσιθδηῃ 1272 δόμων ἀο]οὺ Βοίμο | χϑονίας Νὅποῖκ 
1272 βαᾳ. δόμων ἀφελεῖν ϑεᾶς οἱ μῆνιν χϑονίαν οἸτη Ἠθητηδπη, δόμων 
χϑονιᾶν ἀφελεῖν ϑεᾶς μῆνιν ἰᾶν ϑαῦρρθ - 1218 ἀφελεῖν μῆνιν νύχιον 
Ἡουτηδημ, ἀφελεῖν μήνιμα ϑεᾶς Ἠδτηΐαηρ,, ἀφελεῖν μῆνιν νυχίους τ᾽ ὀνεί- 
ρους Κοροην, ἀφελεῖν μῆνιν νυχίους τε ϑέας ΜοΙοΙ, ἀφελεῖν μῆνιν 
ἁἡεᾶς ΝΥ δταον 1214 γελᾷ Ζεὺς δ᾽ ὅτι Βυγρθ5, γέλασ᾽ ὅτι Βοίμο 

1270 56. ἐπὶ δ᾽ ἔσεισεν κόμαν παῦσαι, νυχίους ἐνέρους ΒΕΑΠδΙη 
1911 παῦσεν ὀνείρους νυχίους Μυβρτῶνθ, παῦσεν δ᾽ ὀνείρους νυχίους 
Βούμο [| παύσων ΝοΟΙΚ [| μυχίους ΒεΙρ 1218 δὲ μαντοσύναν Μδγκ]απα, 
δὲ μῆνιν ϑεᾶς (ὁΧ 1218) Ξ'6Ι4]6Υ, λατροσύναν Κυνίδεϊω, δ᾽ ἀδαμοσύναν 
αυ. Ηοῆτηδππ, δ᾽ ἀλαμοσύναν ὙΥ 61] 1278 56. ἐπὶ δὲ λαϑοσύναν. 
ἐξεῖλεν φάτιν Ῥὐθαίγατιθ 116 1 

1280 844. καὶ τιμὰς πάλι ϑῆκχε { Κρονίων» Λοξίᾳ πολυαγόρῳ ἐν ξε- 
νόεντι ϑρόνῳ Βοίῃθ 1282 δ᾽] τ᾿ Βειρὶ 1288 ἐν ὠδαῖς Βυγρθβ, 
ἀοιδοῖς Μοηϊ,, ἀοιδάς ΒεΙρκ 128ὅ τῆσδ᾽ ὅποι κυρεῖ βεβώς Βοίῃθ 
1287 τῶνδε] τῆσδε Νδποὶς 1288 εἴ μὲ χρὴ (ν6] εἴ που χρὴ) κελευ- 
σϑεῖσαν 1,Θηὐ]ηρ' 

1291 φυγόντες ΜεΑΙΚΙαπα 1299 μέγ᾽ ἐστὶ ΜΘΚΙΟΙ | μέτεστιν ὑμῖν 
ΘΘΙΑ]Θυ, μέτεστί γ᾽ ὑμῖν ῬΑΙΘΥ | τῶν .. μέρος] τῶνδε τῶν πεπραγμένων 
Ναποῖκ, τῶν πεπραγμένων ἴσως (γ6] μέτεστί 8᾽ ὑμῖν καί τι τῶν πεπρα- 
γμένων ν6] ἴσως γὰρ ὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέτα) ΚΚΟΘΟΙ]γ, οἶδα, τῶν 
πεπραγμένων Ο. Ηθηβ6 

1801 πύλας] ϑύρας οἸτη ΘΟΠΙΟΙ ΘΔ Τη 1802 τοὔπος] πιστὸς ΒταΠη 

1800 ἀο]οῦ χυγα!πα 1806 ἀγγέλλων] εἰσφέρων ΝῊ] 1808 πύλας 
τ᾽ Μαιυκαπα ψόφον] φόβον ΑἸάϊΪπ 1809 ψευδῶς λέγουσαί μ᾽ αἵδ᾽ 
Ρίθυβοι, ψευδῶς λέγουσαι δή μ᾽ Ἠθαΐῃ, ψευδῶς ἔλεγον αἴδ᾽ αἵ΄ μ᾽ Μεικ- 
Ἰωπαᾶ, ψύδρ᾽ ἔλεγον αἵδε καί μ᾽ Μύβργτανθ, ἀλλ᾽ ἔλεγον αἴδε καί μ᾽ Ε]πη5- 
10, ψευδῶς μὲν αἵδε καί μ᾽ οἱτη Ἡρηϊηδηπ, ψευδῶς ἄρ᾽ αἵδε καί μ᾽ 
Μαϊίμῖαθ, ἔφησαν αἴδε καί μ᾽ Μομκ, ἔπλασσον αἴδε καί μ’ ΒδάΠδμπι, 
ψευδεῖς (γ6] ψεύδουσ᾽) ἄρ᾽ αἴδε καί μ᾽’ Ἠατΐαπρ, φευδῶς ἄρ᾽ αἴδε ϑεᾶς 
μ᾽ ΚιτοΒΒοΗ, φεῦ" [| ὡς (πῶς ὙΥΙδταον 2) ἔλεγον αἵδε καί μ᾽ Κυϊδὄα]α, 
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ψεύδουσιν αἴδε καί μ᾽ ΚΙοίχ, ψευδεῖς ἄρ᾽ αἵδε γ᾽ α΄ μ᾽ ν6] ψευδῶς ἄρ᾽ 
ἔλεγον αἵ μ᾽ ιαιπομποπβίθίη, ψευδῶν γυναικῶν αἵ μ Επρον, πῶς δ᾽ ἔλε- 
γον αἵδε καί μ᾽ Νάυποκ, ψευδηγόροι δή μ᾽ αἵδ᾽ προϑοῖο αα]8, ἔφασκον 
αἵδε καί μ᾽ ἘπρΊδηα 

1810 δόλια δ᾽] τοιάδ᾽ 'ΓΟΌΤΠΙΘΥ 1817 τί βούλευμ᾽ ἐν φρεσὶν κε- 
χτημένη; ΒΌΥΡΘΒ, τί ποτὲ λῆμ᾽ ἀσύνετος κεχτημένη; Ἐ'. ὅτ. ϑομτηϊας | 
πνεῦμα] δεῖμα Μϑαν!ρ 1818 σώσουσ᾽ Μεγκ]απα 

1820 τοῖς γε βωμοῖς ϑεᾶς ΜοΙκ ] ϑεῷ ΑἸάϊπὰ 1821 πῶς δ᾽ ὃ μεῖ- 
ζον ΜΘΚΙΘῚ 1824 διωγμὸν ὅστις Ἠθητηδημῃ, ὅστις διωγμὸς Νοπκ, δίωγμ᾽ 
ὕπως τι Νδπυοϊ 1820 ὠκύπλουν ν6] εὐθύπλουν πόρον Βαπομοπδίθιῃ | 

πόρον] φυγὴν Ο. ἀοτθη 1826 (φεύξουσιν ϑ΄οΞν!Πρ οι) 1828 ἀο]οὺ ὙΥ ἔα. 
Βδαθυ 

1880 ἔχοντας ἕξ, ἔνευσ᾽ ΚιγοπΠοῖ 1882 ϑύσουσα ἘΘΙΒΙτΘ, [οτῦ. 
τελοῦσα 1888 54. αὐτὴ δὲ χερσὶ... ἔστειχ᾽ ὄπισϑε Νδποϊς, αὐτὴ δ᾽ 
ὄπισϑε δεσμὰ χερσὶ τοῖν ξένοιν ἔστειχ᾽ ἔχουσα ΜΕΚΙΘΙ 1884 ὑποπτά 
μοι ΒΘαΠδτη 1889 ἥμενοι, φόβος (νγ6] δέος) Ῥυϊῃς 

1840 λαϑόντες οἸπη Νᾶθοκ 1848 αὑτὸς ἦν ΤΟΥ 1844 ἐωμέ- 
νους ΘοΠδοίου, ἐώμενοι, ΕΠ]ΤΉ5]6Υ 1846 σκάφους Βοίῃθρ 1846 γοϑὺ 
1841 ὑτϑηβρομϊῦ Μαβργανθ, ροϑὺ 1894 ἨἩθγτηδηη [ κατῆρες ΜΕΙΚΙδπηά, (τ᾽ 
εὐήρει, ΘΟΠΘΠΚ]) | ταρσῶν κατήρη ΠΟΌΓΘΘ, ταρσοῦ κατῆρες ϑΟΠοθηθ6 | ταρσῷ 
κατῆρες πίτυλον ἐς πτερούμενον ΟΥ̓ΘνΘΙῸΒ 1849 πρύμνῃ δ᾽ ἐν ἑστῶ- 
τες ΒΥ 

1860 κοντοὺς δὲ πρωρεῖς εἶχον ἈΘΙΒΚΘ [ εἶχον] εἷλκον ϑο,ΠρῸν [ ἐπω- 
τίδος ΜαγκΙαπα 1851 5ᾳ. ἄγκυραν ἐξανῆπτον ἢ πρυμνήσια σπεύδοντες 
ἦγον διὰ χερῶν καὶ κλίμακα ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 1862 σπάσαντες ϑοΆ ΠΡΟ | 
σπεύδων τις ἦγεν, Ῥοδὺ 1861 γνϑήβϑατη ἱπίθυο ἀϊθθθ ραύδηβ οὐ 1858 4 6]6η8, 
Ἰζνιδδ]δ, σπουδῇ τ᾽ ἐσῆγον, γοΥϑαχμηῃ ροβϑὺ 188 ὑγϑηβροηθηβ, Εἰ80]6 | πρύ- 
μνῆης κάτα ΜΘΚΙογ. δούθαμι, ζχὰάν τῷδ᾽ ἐκεῖνοι πρύμναν ἀναβαίνειν 
νεὼς σπεύδοντες, εἶχον .. πρυμνήσια ΒοΥΙῚΌ6η5, ροϑὺ 1858 οοἸ]οοαὺ ΒΘΙΡΚ 

1862 5ᾳ. διὰ χεροῖν πρύμνης τ᾽ ἄπο, πόντου διδόντος, τῇ ξένῃ Μυϑ- 
ΘΎᾶνΘ | πρύμνης τ᾽ ἄπο πόντῳ διδόντες ΝΥίοα. Βα, 188 ὦ. δὲ δοῦν- 
τες Βδάβδιη, κοντῷ διδέντες ΝΙιύΐΖζβοῃ, κάτω δὲ δόντες Βιαπομθπβίθιῃ | τὴν 
σκάφην Μαεγκ]δηᾷ, τοῖν ξένοιν ϑ'61410. 1860 διευϑυντηρίους ΠΘΙΒΚΘ 
1856 54. δι᾿ εὐθυντηρίας οἴακος θείῃ, διευϑυντηρίας οἴχκος Μυβρτᾶνθ 

1809 χλέψοντες .. ξόανον ἢ (ἢ ἴᾶτῃὴ Ἠθαίῃ) ϑυηπόλον ΜαΥκδπα | οὐϊδτα 
ξέσμα καὶ ϑυνηπόλον Μυβργδνγθ 

1860 ὥν γε Βαγπθβ, ὧν τί ΠΟΡΥΘΘ | ὧν τήνδ᾽ ἐξαπεμπολᾷς ΤύθΙΒΙκΘ 
1802 τὴν δ᾽ οἷττη Νϑαοῖκ 1865 ἀο]οὺ Νὅθοκ 1869 κῶλα γ᾽ ἀμφοῖν 
Κα]]ὼ | ἅμα] ϑαμὰ Βοιρκ 

1811 ὡς ξύν τ᾽ ἀπειπεῖν ν60}] ὥστε συναπειπεῖν ΜεγκΙαπα, ὥστε ξυν- 
αλγεῖν οἸττη Ἠθδητηᾶπη, ὥστ᾽ ἐξαναπνεῖν ΜΟΙΚ | ὥστ᾽ εὖ συνάπτειν κοὐ 
Κνιὅδ]α, ὥστ᾽ εἰ ξυνάπτοι καὶ ΝΥΐα. ΒδαΘΥ 

1880 φόβος] πόνος Ἠδητηδπη [ παρϑένῳ ΒυρρΙοῦ Βεάμδιη, οθὐϊαμη τῇ 
κόρῃ ΚΙτοΟΠΠοΗ͂, νηΐ μὴ Κυνϊὄκ]ω, ἱερίαν ΚοΘΟΒ]ν, νεάνιδος ὟΝ 611, ᾿Ιφιγό- 
νην ΜΕΘΙΙΟΥ 1882 βάς τ᾽ ΜεικΙαπα 1888 ἀδελφήν τ᾽ Ἠθιτηθηη 

1886 βοήν τιν᾽ ΑἸάϊηδ | τῆς Ελλάδος ῬΙθτΒοι [ ναῦται νεώς] λωτί- 
σματα Βεαάμδιη, νεανίαν Ναιοῖς, νβηλάται ΚοΘοΏ]γν, ναύτης λεώς Εἰ. απ. 
ϑοΒιηαν, ναῦται τάχα Υία. Βαιοτ, ναῦται λεῴ οἸίτη 611. νϑυβϑαχῃ α6- 
1ού Κνιὄδ]α 1886 5ᾳ. ὦ γῆς Ελλάδος λεώς, ἁλὸς λάβεσϑε κώπαις Μαδβ- 

σγανο, ὦ, τῆς ἑλλάδος, ναῦται, νεὼς λάβεσϑε κώπαις Βοίμο 1987 τ᾿ 
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ἐπιλευκαίνετε ν6] τ᾽ ἐλλευκαίνετε ΜανκΙαπᾷ, τ᾽ εὖ λευκαίνετε ϑοΙά]ον | 
κὠπαισί τε δόϑια λευκαίνετε ΡΊογβοι, κώπαις ῥόϑι᾽ ἁλὸς λευκαίνετε ῬοΥ- 
5805, κώπαις τε ῥόϑια λευκαίνετε ϑ'6Ια]6ν, κώπαισι ῥόϑιά τὲ λευκαίνετε 
Μαυμῖδθ 1888 ἔχομεν γὰρ] ἔχοντες ΠΘΥυηΔΉη 1389 Συμπληγάδων 
τ΄ Μαυκὶαμα ; 

1890 (οἱ δὲ κεκραγμὸν ἡδὺν Ἠθυνογάθη), οἱ δ᾽ ὥστε μάργοι γῆρυν 
Ε΄. Θὰ. δου 1392 στόμια δ᾽ ἐκπερῶσα δὴ Βαάπαη 1398 ἐπείχετο 
Ῥίδυβοι, ἐπίσχετο γ6] ἐτείρετο Ῥθίβῖξθ, ἀπήγετο Μαυκὶαπμᾶ, ἀπείργετο 
ΕΔ }18 1894 νεὼς] σκάφος ν6] πνέων ῬαΪΘΥ, σκάφος οὐϊατη ΜΆΘΗΪΥ 
1894 88. ἐξαίφνης τέως ὥϑει" παλιμπρυμνήσιοι δ᾽ Κνιόαϊα 1890 πάλιν 
πρῳρήσι᾽ Ἐ.. ὕπροι, πάλιν πρύμνῃσιν ϑοβοθηθ, πάλιν πρύμνηϑεν Βαυ- 
ομθηβίθιη 1396 κῦμα] κέντρα Νάιοκ | εἰς γῆν δ᾽ αὖ πάλιν ϑοδ)ῖσου, 
εἰς γῆν δ᾽ ἔμπαλιν Μυβργανθ 

1404 ἐξ ἐπωμίδων “ἀρὰς Μυβρτῶνθ, ἐκβαλόντες ὠλένας ΜαεϊΠῖδ6, 
δ᾽ ἐκβαλόντες ὠλένας, αι αὖ νΘΥ δι. ΘΧΟΙ 1556 ραύθῦαν, τηϑνυ]ὺ ΗΘΙΤηΔ ΠΗ, 
ἔχκβαλόν τ᾽ ἐπωμίδας ν6] ὠλένας ἐπωμίδων οἸῖτα, ροβίθω ὠλένας ἐπωμίδος 
Ἠδυύαπρ', δεξιὰς ἐπωμίδος Βοάπδιη, τ᾽ ἐξέβαλον ἐπωμίδας ϑομοθπο, εὐχε- 
ρῶς ἐπωμίδας Νάυοκ, ἄχρι τῶν ὠμῶν χέρας ΝΥ ἕρ.. Βαιον, ἐκβαλόντες (ὠλέ- 
ναθ Ι ἐπωμίδος (κάμνον τὸ καρτερόν, χέρας) ΖΙΘΡΊΟΥ 14045α. παιᾶνα, 
γυμνὰς ὠλένας ἐπωμίδων (πρὸς αἰϑέρ᾽ ἐκβαλόντες, (εἶτ᾽ αὖϑις» χέρας. 
κώπῃ .. κελεύσματος | παλιρρόϑοισιν ἀντέτεινον κύμασιν ΚΟΘΟΒΪγ. Ῥοϑύ 
1405 Ἰδουπδτη βὐαύαιῦ Κιτομ οἱ 1407 χἠμῶν τις ΒδυοΠθηβύθιη 
1408 ἐξανῆπτεν (ἐξανῆπτ᾽ ἐν, αὖ οϑὺ ἴπ ΔΡΟΡΥ. Ῥᾶγβ., ϑομοθμθ) ἀγκύλαις 
ΘΙ] ον, ἐξανῆκεν ἀγκύλας δγ]Θ 1414- 9 αο]οὺ Ερμα 1414 ᾽Ιλίου 
τ΄ ἐπίσκοπος ΠοΙ5Κα | ἐπεσκόπει Μεύμιαθ 141 Πελοπίδαις τ᾽ Μϑιῖ- 
Ἰαπα 1415 5.. Πελοπίδαις δ᾽ ἐναντίος ὧν νῦν ΚιγτοΒΠΟΙ͂ 1418 λα- 
βόντ᾽ ἀδελφὴν ῬίθΥβοι | φόνον] πόνον Μεάν!ρ, φόβον ὙΥ611 1419 ἀμνη- 
μόνευτος ϑεᾶς ΜαεαικΙαπα, ἀμνημονοῦσα ϑεὰν Πδαομθηβύθιη 

1424.5.. δραμεῖσϑ' ἐπ᾽ ἐκβόλους, νεὼς ᾿Ελληνίδος δ᾽ ξξεσϑε ΗρυνοΥ- 
αθῃ 1421 ἕλκετ᾽ Μομκ 1428 ἱππεύμασι] ϑηρεύμασι ΔΝ ΘΒΘΠθ. 

1488 τῶν προκειμένων ΒΆΓΠΘΒ 1486 ποῖ δὴ διωγμὸν ΟἸττη ]τη5- 
16Υ | πορσύνεις ΝϑΌΟΙΚ, ῬΟΒ518 τόνδ᾽ ἐπευϑύνεις 1486 τούὐσδ᾽ Μαγ- 
Ἰαπα 1487 ῥῦμα τορυσϊαῦ ΠΟΡΤΘΘ 

1445 τίϑησ᾽ οἱ ΥΥ͂61] | πορϑιμεύων πλάτην Βεαάπδηη 1441 παρὼν 
ὕμως ΤιΘαὔϊησ 

1460 ἐσχάτης Τ᾽ΟΟΓΏΙΘΙ 1458---7 αἀοΙ]οῦ 'ΓΟΌΧ ΘΙ 1451 Ταυρο- 
πόλον ὑμνήσουσιν εἰς ἀεὶ ϑεάν Νϑποῖὶς, Ταυροπόλον εἰς τὸ λοιπὸν ὑμνή- 
σουσι δή ὟΝ 61], Ταυροπόλον ὑμνήσουσι τοῦ λοιποῦ ϑεάν Τιοη  Ταυρο- 
πόλην ἘΠγΉΒ]6Υ | ϑεάν)] ἀεί ἃπόηγταιβ 1408- -61 ἀρ]οθαὺ οἹτη Ηδυΐαμῃρ' 

1458 νόμον τε ϑήσεις ῬΆ]ΘΥ 

1460 ἐξανυττέτω Μαυκ]απα | ἀνδρὸς] ἀρνὸς Βυτρεα. 1461 ϑεᾶς 9: 

ὕπως Υίο. Βδιιθυ 1408 κληδοῦχον ϑεᾶς (οἰκεῖν, ὕπου σε βίοτος 

εὐδαίμων μένει) Μαεγκαπα 1409 ροδὺ. οὕνεκ᾽ (ποη ροβὺ ν. 1468) 18- 
οαπδτὴ 5ἰαύι! ΠΟΙ 5]Κ6 1409 γνώμης δικαίας δ᾽ οὔνεκ᾽ ἐξεσώσαμεν 

Ἠαυύαηρ 

1410 ψήφοις ἴσαις ΤΠ ΘΙΒ]ΚΘ 1411 καὶ νόμισμ᾽ ἱστᾶσ᾽ ἐγὼ ν6] καὶ 
νόμισμα ϑεῖσ᾽, ἀεὶ ν6] καὶ νόμον ϑεῖσ᾽ εἰς ἀεὶ Πδῖθκο, κάν νόμοις ἔσται 
τόδε Βυγροβ, καὶ νόμισμ᾽ ἔστω τόδε Ὠυρῖαθ, καὶ νόμισμ᾽ ἔστ᾽ αὐτόϑεν 
ΒΕΙΡΚ, καὶ νόμισμ᾽ εἶναι τόδε Τϑόπποι, καὶ νόμιμον ἔστω τόδε ΚΟΘΟΗΪΥ, 
καὶ νόμον καϑιστάμην Ῥα]θΘγ. Ροβὺ 1471 Ἰδοππδμ βὐαύαϊῦ: καὶ νόμισμ᾽ 



88 ' ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

εἰς ταὐτό γε {κρίνουσα τάσδε πάντα τ᾽ εἰσέπειτ᾽ ἀεὶ Ἠθγηδηπ 
1418 5ᾳ. ἀο]οὺ Μοηῖς 1418 σὺν κασιγνήτῳ ΘΙΒΚ6 1410 ἄπειστος 

ΠΘΙβ ΚΘ 1418 ἀδελφήν τ᾽, οὐχὶ Βπρ]απα 1418 5α. τί γάρ; πρὸς 
τοὺς σϑένοντας πῶς ἁμιλλᾶσϑαι καλόν; ΝΥ 681 1479 καλόν] πλέον οΟἸΐτη 
ὐφαἑτηπ 6 1160, κενόν ΒΥΆΠ ΠΗ 

1480 54ᾳ. ἀοΙοῦ ἩἨδυπογάθῃ 1480 εἰς σὴν ἰόντων ἘΠτηΒ]6Υ, ἴοιεν 
εἰς σὴν Ἡδιπογάθῃ, [οτύ. ἴτων νυν εἰς σὴν 1484 ἐπηρόμην Βοίῃθ 
1485 ναῶν ΒΔΑΘΙΤΉΔΟΠΘΥ 1486 ἀο]οὺ Νὅυοκ 1481 τὼ ᾿γαμέμνονος 
Μαυκίαπα 

1491---9 Ὁπο]η15 Ἰποϊυϑιὺ οχ αοοῦ ουϊπϑάθη Βυιθθη βοηὐθηὐϑ, 

Μαύῖδο 
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Ἡ. ΡΕΙΝΖ τ Ν. ΕΟΚΙΕΙΝ. 

ΘΕ ῬΑΆΠΗ͂ Ἢ. 

ΌΡΡΙΠΓΙΟΕ ΒΒ, 

ΞΏ 

ΤΙΡΒΊΙΑΙ 

ΙΝ ΑΕΘΙΒΌΒ 8. 6. ΤΕΒΝΈΕΞΕΙ. 

ΜΌΟΘΟΟΧΟΝΠΠ. 
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Ν. ΨΝΕΟΚΤΙΕΙ͂Ν. 

ΠΙΡΒΊΑΙ 

ΙΝ ΑΒΙΒΌΒ Β. α. ΤΕΌΒΝΕΒΙ. 

ΜΟΌΟΟΘΟΧΟΥΗΙ. 
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(᾿4ριστοφάνους γραμματιχοῦ ὑπόϑεσις.) 

ἐνννον ἡ μὲν σκηνὴ ἐν ᾿Ελευσῖνι" ὃ δὲ χορὸς ἐξ ᾿Δργείων 

γυναικῶν [οἱ μητέρες τῶν ἐν Θήβαις πεπτωκότων ἀριστέων). τὸ 

δὲ δρᾶμα ἐγκώμιον ᾿4ϑηνῶν. 

“ριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις] «Υρτ ΘΗ απ886 τορϑὐωηὗ, 1η- 
ἋἸ1015 Αὐβύορμπαπμθι ϑαηΐ σνοῦθϑ, Θχίγοιμδ" ΚἰτοῃΠ  Π (οατη Μεγ] 60), 
εὐριπίδου ἱκέτιδες ΒΌΡΘΥΙΒΟΙ. ἰ, τηϊηϊο Ρ | αἷ μητέρες 1, αἵ μητέρες 
ἦσαν »] ᾿Αϑηνῶν] Ὀιπάᾶονῖ, ᾿ϑηναίων 10}. 

γὼ 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

“Ἄἴϑρα. 

χορός. 

Θησεύς. 

“Ἄδραστος. 

κῆρυξ. 

ἄγγελος. 

Εὐάδνη. 

Ἶψφις. 

«(παΐδεςφι 

(᾽ 4ϑηνᾶ.) 

ῬΘΥΒΟΏΔ ΤΠ) ἸΠαΊΟΘια οἵη. 1... 84. }» Θχοθρῦϊθ ποιρῃῖθαβ παῖδες. 
᾿ἀϑηνᾶ, αἀὰ88 ΞΌρρ]ονυιὺ Μαγυκ]απα.. 



ΑἸΘΡΑ. 

ΖΙήμητερ ἑστιοῦχ᾽ ᾿Ελευσῖνος χϑονὸς 

τῆσδ᾽ οἵ τε ναοὺς ἔχετε πρόσπολοι ϑεᾶς, 

εὐδαιμονεῖν μὲ Θησέα τε παῖδ᾽ ἐμὸν 
πόλιν τ᾽ ᾿“ϑηνῶν τήν τε Πιτϑέως χϑόνα, 

ἐν ἡ με ϑρέψας ὀλβίοις ἐν δώμασιν ὔ 

Δἴϑραν πατὴρ δίδωσι τῷ Πανδίονος 

“ἰγεῖ δάμαρτα Ποξίου μαντεύμασιν. 

ἐς τάσδε γὰρ βλέψασ᾽ ἐπηυξάμην τάδε 

γραῦς. αἱ λιποῦσαι δώματ᾽ ᾿4ργείας χϑονὸς 

ἵχτῆρι ϑαλλῷ προσπίτνουσ᾽ ἐμὸν γόνυ 10 
πάϑος παϑοῦσαι δεινόν" ἀμφὶ γὰρ πύλας 

Κάδμου ϑανόντων ἕπτὰ γενναίων τέκνων 

ἄπαιδές εἰσιν. οὔς ποτ᾽ ᾿4ργείων ἄναξ 

ἤἄδραστος ἤγαγ᾽. Οἰδίπου παγκληρίας 

μέρος κατασχεῖν φυγάδι Πολυνείκει ϑέλων 1ὅ 
γαμβρῷ. νεκροὺς δὲ τοὺς ὀλωλότας δορὶ 

ϑάψαι ϑέλουσι τῶνδε μητέρες χϑονί, 

εἴργουσι δ᾽ οἵ κρατοῦντες οὐδ᾽ ἀναίρεσιν 

δοῦναι ϑέλουσι, νόμιμ᾽ ἀτίξζοντες ϑεῶν. 
κοινὸν δὲ φόρτον ταῖσδ᾽ ἔχων χρείας ἐμῆς 20 
άδραστος ὄμμα δακρύοις τέγγων ὅδε 

κεῖται τό τ᾽ ἔγχος τήν τε δυστυχεστάτην 

1 πούϑιη αἶϑρα οἵη. 1.,, 84. 1 ὅ ὀλβίοις ἐν] ἴον. ὀλβίοισι 8. ἐπευ- 
ξάμην 1.) τάδε ροδίιποαδπιη 864. ἴῃ 1), Βαροὺ 9 κσοῦσαι [,. 
λιποῦσαν 1ΙἘΡ Ζ[1Ἷ0 προσπιτνοῦσο ΠΠὃῈ 18- 17 νϑυβὰβ βαϑρθοῦ,, αὐἹθτι8 
ἀρ] ουϊβ ἴῃ ν. 18 εἴργουσιν οἱ 50 πάπτη 10 ὀλολότας 172, ὀλωλότας 
Ρ 11 ϑάψαι]) κρύψαι ιπαογ  ϑέλουσι 1, οὐ ᾽ 5864 ὁ 1π 110. βου. Ὁ 
(ἰυπῦ αὐ αὖ νι.) [ μητέρων 1, (Βο!]Π1οοὺ ρῥτορίθι τῶνδε), μητέρες 1 
20 τῆσδ᾽ αὖ νὰ. }, ταῖσδ᾽ ρ] ἐμῆς] ἔοντῦ. ἐμοῦ 21 δακρύοις] Εἰ. ΒΟΙ ΤΟΘάΘΥ, 
δάκρυσι 1, ] τέγγκων Ρ 22 χεῖται] ἴογῦ. ϑακεῖ (ν6] ἧσται) | τό τ᾽ 
ἔγχος] τὸ κῆδος Μαγκ]απά 
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στένων στρατείαν ἣν ἔπεμψεν ἐκ δόμων᾽ 

ὅς μ᾽’ ἐξοτρύνει παῖδ᾽ ἐμὸν πεῖσαι λιταῖς 
νδκρῶν κομιστὴν ἢ λόγοισιν ἢ δορὸς 2ὅ 

δώμῃ γενέσϑαι καὶ τάφου μεταίτιον., 

μόνον τόδ᾽ ἔργον προστιϑεὶς ἐμῷ τέκνῳ 

πόλει τ᾿ ᾿ϑηνῶν. τυγχάνω δ᾽ ὑπὲρ χϑονὸς 
ἀρότου προϑύσουσ᾽ ἐκ δόμων ἐλϑοῦσ᾽ ἐμῶν 
πρὺς τύνδε σηκόν, ἔνϑα πρῶτα φαίνεται 80 

φρίξας ὑπὲρ γῆς τῆσδε κάρπιμος στάχυς. 

δεσμὸν δ᾽ ἄδεσμον τόνδ᾽ ἔχουσα φυλλάδος 

μένω πρὸς ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν ϑεαῖν 

Κόρης τὲ καὶ Ζήμητρος, οἰκτείρουσα μὲν 

πολιὰς ἄπαιδας τάσδε μητέρας τέκνων, 8 

σέβουσα δ᾽ ἱερὰ στέμματ᾽. οἴχεται δὲ μοι 
κῆρυξ πρὸς ἄστυ δεῦρο Θησέα καλῶν, 

ὡς ἢ τὸ τούτων λυπρὸν ἐξέλῃ φρενῶν 
ἢ τάσδ᾽ ἀνάγκας ἱκεσίους λύσῃ χϑονὸς 
ὅσιόν τι δράσας" πάντα γὰρ δι᾽ ἀρσένων 40 
γυναιξὶ πράσσειν εἰκός, αἵτινες σοφαί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἱκετεύω ὅδε. γεραιά, ΒΤΌΡΗ. 

γεραιῶν ἐκ στομάτων, πρὸς 

γόνυ πίτνουδα τὸ σόν, 

ἀπὸ. δώματα λῦσαι φϑιμένων 4 
νεκύων, οἱ καταλείπουσι μέλη ᾿ 

ϑανάτῳ λυσιμελεῖ ϑηρσὶν ὀρείοισι βοράν" 

ἐσιδοῦσ᾽ οἰχτρὰ μὲν ὕσσων δ Ἰδύτ. 
δάκρυ᾽ ἀμφὶ βλεφάροις. ῥυ- 
σὰ δὲ σαρκῶν πολιν ' ὅ0 

2 μόνῳ ἘΘΙΒΙΚΘ, κοινὸν ϑΐδμ!, καινὸν ΥΊ6111 29 προϑύσουσ᾽] 
Βρῖβκο,. προϑύουσ᾽ 1. 8ι1 τῆσδε] ἴοτῦ. νῶτα 88 μένω] Μαεγκ]απά, μενῶ 
17} δυεῖν 1,, δυοῖν 1 581 κήρυξ 1, κῆρυξ ρ} 88 5α. φρενῶν... 
χϑονός] ΒΟΥΡΒΙ (φρενὸς ἴδηι Π 6.51.6), χϑονὸς .. ϑεοὺς 7Π'}ὃἙὉἘ 41 σοφοί 
Βοᾷ "οἱ 1η ἴδ5: β01. » 148 γεραιῶν] ΠΘΙΒΙςΘ, γεραρῶν ΠῚ} 44 πίτνουσα) 
ΒΟΙΡΒΙ, πίπτουσα ΠΡ 40 ἀπὸ σώματα] ΒΟΥ051 (ἀπὸ ἴὰτῃ ΟΠΙΌΌΘΟΙΟ), 
ἄνομοι τέκνα 1,.} (ἄνα μοι. τέκνα 64. ΒυαΡΔΟμδ μη) 47 ὀρείοις 
ὅ0 ῥυσσὰ 1,0», ῥυσὰ Ῥ ] πολιᾶν 1,,) 808 ἃ ΥϑΒΟΓ. Υ6] 6οχ ὦ ΟρΥ. ἴ, 
πολιῶν ἢ 



ΚΕ ΤΙΔΕΣ Ἵ 

καταδρύμματα χειρῶν" τί γάρ; ἃ 

φϑιμένους παῖδας ἐμοὺς οὔτε δόμοις 

προϑέμαν οὔτε τάφων χώματα γαίας ἐσορῶ. 

ἔτεκες καὶ σύ ποτ᾽, ὦ πότνια. κοῦρον ΒΥ ΓΌΡΉ. 

φίλα ποιησαμένα λέκ- δῦ 

τρα πόσει σῷ᾽ μετά νυν 

δὸς ἐμοὶ σᾶς διανοίας, 

μετάδος δ᾽. ὅσσον ἐπαλγῶ μελέα ᾿γὼ 
φϑιμένων οὺἣς ἔτεκον᾽ 
παράπεισον δὲ τεόν, λισσόμεϑ', ἐλϑεῖν 60 

τέκνον ᾿Ισμηνὸν ἐμάν τ᾽ ἐς χέρα ϑεῖναι 

νεκύων ϑαλερὰ πτώματ᾽ ἀλαίνοντα τάφων. 

ὁσίως οὔχ, ὑπ᾽ ἀνάγκας δὲ προπίτνου- Δ ΙΒύτ. 

σα προσαιτοῦσ᾽ ἔμολον δε- 

ξιπύρους ϑεῶν ϑυμέλας" 

ἔχομεν δ᾽ ἔνδικα καὶ δοί θὔ 
τι πάρεστι σϑένος ὥστ᾽ εὐτεκνίᾳ δυσ- 
τυχίαν τὰν παρ᾽ ἐμοὶ 

καϑελεῖν" οἰκτρὰ δὲ πάσχουσ᾽ ἱκετεύω 
σὸν ἐμοὶ παῖδα τάλαιν᾽ ἐν χερὶ ϑεῖναι 
νέχυν, ἀμφιβαλεῖν λυγρὰ μέλη παιδὸς ἐμοῦ. 70 

ἀγὼν ὅδ᾽ ἄλλος ἔρχεται γόων γόοις ΒίτΌΡΠ. 

51 χκαταδρύμματα] 6. ΒυυΌΔΟΒΙα πα, καταδρύματα 4, Ἐ | χεροῖν 1, 
χειρῶν ἰ} ὅ8 προυϑέμαν 1... προϑέμαν 1 ὅθ μετὰ νῦν ΠΡ 
ὅ8 ὅσον 1, ἘῈ ὅσσον 1] μελέα ᾿γὼ] ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, μελέα 1, Ὁ, μελέα τῶν 1 
60 τεὸν] β0:Ρ81, σὸν ὃ 1... σὸν ὃν ἴγ, τὸ σὸν ἸΚἸγΟΒΠΟΙ [ λισσομ᾽ 1, 
λισσόμ᾽ Ῥ, λισσόμεϑ' ρΡ 61 τ᾽ εἰ Ῥ᾿ τ΄ εἴς »} χεῖρα ΤΠ}. χέρα 1 
62 ϑαλερὰ 1 ϑαλερῶν ρΡ ] πτώὠώματ᾽ ἀλαίνοντα τάφων] 5011051 (46 
πτώματα οορὶζανῦ ΜΑΙΚΙαπα, σώματ᾽ ἁλαίνοντα τάφου Ηθιτηδπη), σώματα 
λάινον (λάϊνον. ᾿, λάιννον }) τάφον 1,4, ϑαλερῶν σώματα δαρόν τ᾽ 
ἁτάφων ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂Σ 08 ὁσίως 1,}, ὅσιος Ὁ, ἴοντί. ϑελέμως | προ- 
πίτνουσα] 50Υ0581, προσπίπτουσα 11, "4, προπίπτουσα ρ} 04 δεξιπύρους 
(ϑ1ο 50υ. αὖ [8.0116 δελιπύρους 16ρ8.5) 1,, δελιπύρους ΄, δεξιπύρους ρΡ 
61 τὰν] Ηθητηᾶπη, τὴν 1. 69 σὸν ἐμοὶ] Μαβρτανθ, τὸν ἐμὸν Π'0ὈῚ 
ταλαίνῳᾳ ᾽ν ΝΥ ΠδΙηπον τὺ | χειρὶ 1, χερὶ ἱρ ΤῸ νέκυν] ΒαΙπθβ, νέκυα 
1, νέκυ᾽ ἰρ | ἀμφιβάλλειν 1,4 ἀμφιβαλεῖν 10 ] παιδὸς ἐμοῦ 1,}, 
παιδός γ᾽ ἐμοῦ 1} 11 γόων γόοις] δαΙοΚομδοι, γόων γόων 1,1}, 
γόοις γόων Ἰ᾿. Υ. ἘτΙύΖβομο, γόος γόων Νϑδθοῖς 
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διάδοχος. ἀχοῦσιν προπόλων χέρες. 
ΒΕ. δ Ν 7 
ἴτ᾽ ὦ ξυνῳδοὶ κτύποι, 
Ῥ 3, γὰϑ' ΄ 
ἴτ᾽ ὦ ξυναλγηδόνες, 

χορὸς τὸν “4ιδας σέβει, τῦ 
διὰ παρῇδος ὄνυχα λευκὸν 

αἱματοῦτε χρῶτά τὲ φόνιον᾽ 
Ἁ ἊΝ Ἁ -Ὁ - ΄ τὰ γὰρ φϑιτοὺς τοῖς ὁρῶσι κόσμος. 

ἄπληστος ἅδε μ᾽’ ἐξάγει χάρις γόων ΔΗΙΒΌΙ. 

πολύπονος. ὡς ἐξ ἀλιβάτου πέτρας 80 
ὑγρὰ ῥέουσα σταγὼν 

ἄπαυστος αἰεὶ δρόσων᾽" 
τὸ γὰρ ϑανόντων τέχνων 

ἐπίφορόν τι κατὰ γυναῖκας 

ἐς γόους πέφυκε πάϑος. ὃ ἔ." 8ὅ 

ϑανοῦσα τῶνδ᾽ ἀλγέων λαϑοίμαν. 

ΘΗ͂ΣΕΥΣ, 

τίνων γόους ἤκουσα καὶ στέρνων κτύπον 

νεχρῶν τε ϑρήνους. τῶνδ᾽ ἀναχτόρων ἄπο 
ἠχῆς ἰούσης; ὡς φόβος μ᾽’ ἀναπτεροῖ 

μή μοί τι μητέρ᾽. ἣν μεταστείχω ποδί, 90 
χρονίαν ἀποῦσαν ἐκ δόμων ἔχῃ νέον. 

ἔα" 

τί χρῆμα; καινὰς ἐσβολὰς ὁρῶ λόγων, 

μητέρα γεραιὰν βωμίαν ἐφημένην 

ξένας ὃ’ ὁμοῦ γυναῖκας. οὐχ ἕνα ῥυϑμὸν 

κακῶν ἐχούσας" ἔκ τὲ γὰρ γερασμίων 9ὅ 

ὄσσων ἐλαύνουσ᾽ οἰκτρὸν ἐς γαῖαν δάκρυ, 

12 ἀχοῦσι 1, Ὁ, ἰαχοῦσι ρ] προπόλων)] Ἠθαΐῃ, προσπόλων 1 
18 χτύποι] ΝΥ. διηονῦ, κακοὶ 10 Ὁ τ χορὸς] Ηδυΐαμρ', χορὸν ΤΡ 
Ἅιδας] Ηογιηδηη, ἀΐδας 1. 710 παρῇδος] Ηθαΐῃ, παρηΐδος ΠΡ 
ὄνυχι 1, Ὁ, ὄνυχα 1} {7 τὲ οὐὰ. Ῥ, 68.» ἈΤ{18᾽ φϑιτοὺς) ΒοῦΠει. 
φϑιτῶν ΠῬὈ 80 ἀλιβάτου 1,4 ἁλιβάτου ἱ} 82 αἰεὶ] Ηθαΐμῃ, ἀεὶ 
7} δρόσων] Οδιηρον, γόων ΠΡ 84 ἐπίφορον] Οδιηροι, ἐπίπονον 
ΤᾺΡ 81 γόους] ῬοῦτοΘ (γόον τ᾽ ἘΠ]μ5]6υ), γόων 1 89 ἠχῆς] 
Νδποῖϊς, ἠχοῦς 1,4, ἴοτὺ. ἀχῆς 90 μητέρ᾽] ΒΟΙΡΒΙ, μήτηρ ΤΡ 
92 καινῶν ὩΠΟΠΥΤΙΗΙΙΒ 98 ἐφηυνμένην 1,.}Ὀ, ἐφημένην 1} 94 ξένας] 
Ε]ΙΒ]ΟΥ, ξένους 1 | οὐχ ἕνα ῥυϑμὸν 1,.Ὀ0 οὐ ῥυϑμόν γ᾽ ἕνα ἰρ 
90 ἐλαύνουσ᾽ ] σταλάσσουσ᾽ ἩοΥ ΘΙ ΘΠ 
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κουραί τὲ καὶ πεπλώματ᾽ οὐ ϑεωρικά. 
τί ταῦτα, μῆτερ; σὸν τὸ μηνύειν ἐμοί, 

ἡμῶν δ᾽ ἀκούειν" προσδοκῶ τι γὰρ νέον. 

“41. ὧᾧ παῖ, γυναῖκες αἵδε μητέρες τέκνων 100 
τῶν κατϑανόντων ἀμφὶ Καδμείας πύλας 

ἑπτὰ στρατηγῶν᾽ ἱκεσίοις δὲ σὺν κλάδοις 
φρουροῦσί μ᾽, ὡς δέδορκας, ἐν κύκλῳ, τέκνον. 

ΘΗ. τίς δ᾽ ὁ στενάξων οἰκτρὸν ἐν πύλαις ὅδε; 

41. "Ἄἄδραστος. ὡς λέγουσιν, ᾿“ργείων ἄναξ. 10ῦ 

ΘΗ. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τόνδε παῖδες; ἦ τούτου τέκνα; 
ΑΙ]. οὔκ, ἀλλὰ νεκρῶν τῶν ὀλωλότων κύροι. 
ΘΗ. τί γὰρ πρὸς ἡμᾶς ἦλθον ἱκεσίαᾳ χερί; 

41. οἶδ᾽" ἀλλὰ τῶνδε ὖϑος οὐντεῦϑεν, τέκνον. 
ΘΗ. σὲ τὸν χκατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ. 110 

λέγ᾽ ἐκκαλύψας κρᾶτα καὶ παρεὶς γόον" 

πέρας γὰρ οὐδὲν μὴ διὰ γλώσσης ἰόν. 

ΑΔΡΑΣΙΤΡΟΣ. 

ὦ καλλίνικε γῆς ᾿4ϑηναίων ἄναξ, 

Θησεῦ, σὸς ἱκέτης καὶ πόλεως ἥκω σέϑεν. 

ΘΗ. τί χρῆμα ϑηρῶν καὶ τίνος χρείαν ἔχων; 11 

44]. οἶσϑ' ἣν στρατείαν ἐστράτευσ᾽ ὀλεϑρίαν. 
ΘΗ. οὐ γάρ τι σιγῇ διεπέρασας ᾿Ελλάδα. 

44. ἐνταῦϑ'᾽ ἀπώλεσ᾽ ἄνδρας ᾿Ζργείων ἄκρους. 
ΘΗ. τοιαῦϑ᾽ ὁ τλήμων πόλεμος ἐξεργάζξεται. 

. ΑΖΊ. τούτους ϑανόντας ἦλθον ἐξαιτῶν πόλιν. 190 

ΘΗ. κήρυξιν Ἑρμοῦ πίσυνος, ὡς ϑάψῃς νεκρούς; 

424. κἄπειτα γ᾽ οἱ κρατοῦντες οὐκ ἐῶσί με. 

ΘΗ. τί γὰρ λέγουσιν, ὅσια χρήξοντος σέϑεν; 

424. τί δ᾽; εὐτυχοῦντες οὐκ ἐπίστανται φέρειν. 
ΘΗ. ἔξύμβουλον οὖν μ᾽’ ἐπῆλϑες; ἢ τίνος χάριν: 19 
Α4]. κομίσαι δε, Θησεῦ, παῖδας ᾿Ζ4ργείων ϑέλων. 

91 κουραί τε] Μαγκ]απά, κουραὶ δὲ Ρ 100 γυναῖκές εἶσιν αἴδε 
μητέρες Ε΄, αα. ϑομηηϊαύ 101 (ον. Καὸδμείους 104 πύλαις] πέπλοις 
ΚῶνΒΘΥ 106 τῶνδε Ῥ, τόνδε »  ἦ] Βαῖποβ, ἢ ΠΡ] τούτων 1, Ὁ, 
τούτου ρ 111 παρεὶς] ΒΘΟΙ, πάρες 1. | λόγον 1,4 γόον ἴρ 
11ὅ καὶ] ἢ ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂ 116 ἴον!. ὀλέϑριον 119 τοιαῦϑ᾽ ὃ τλήμων 
Θὐϊατη ΟἿ. δὰ υϊηύ. ἔν. Π 18, ἔοτί, τοιαῦτα, τλῆμον 121 κήρυξιν] 
ον. ῥάβδοισιν 122 κρατοῦντες] Μαυκ]αηά, κτανόντες ΤΡ 



10 ἘΥΡΙΠΙΔΟΎ 

ΘΗ. τὸ δ᾽ ΄άργος ὑμῖν ποῦ ᾽στιν; ἢ κόμποι μάτην; 
414. σφαλέντες οἰχόμεσϑα. πρὸς σὲ δ᾽ ἥκομεν. 

ΘΗ. ἰδίᾳ δοκῆσάν σοι τόδ᾽ ἢ πάσῃ πόλει; 

44. πάντες σ᾽ ἱκνοῦνται ΖΙαναΐδαι ϑάψαι νεκρούς. 130 

ΘΗ. ἐκ τοῦ δ᾽ ἐλαύνεις ἑπτὰ πρὸς Θήβας λόχους: 
444. δισσοῖσι γαμβροῖς τήνδε πορσύνων χάριν. 

ΘΗ. τῷ δ᾽ ἐξέδωκας παῖδας ᾿4ργείων σέϑεν; 

Α4. οὐκ ἐγγενῆ συνῆψα κηδείαν δόμοις. 

ΘΗ͂. ἀλλὰ ξένοις ἔδωκας ᾿Ζργείας κόρας; 18 

[44. Τυδεῖ γε Πολυνείκει τε τῷ Θηβαγενεῖ. 

ΘΗ. τίν᾽ εἰς ἔρωτα τῆσδε κηδείας μολών;] 

424. Φοίβου μ᾽’ ὑπῆλϑε δυστόπαστ᾽ αἰνίγματα. 

ΘΗ. τί δ᾽ εἶπ᾽ ᾿ἀπόλλων παρϑένοις κραίνων γάμον; 
424. κάπρῳ με δοῦναι καὶ λέοντι παῖδ᾽ ἐμώ. 140 
ΘΗ. σὺ δ᾽ ἐξελίσσεις πῶς ϑεοῦ ϑεσπίσματα; - 

44. ἐλϑόντε φυγάδε νυχτὸς εἰς ἐμὰς πύλας 

ΘΗ. τίᾳρ καὶ τίς; εἰπέ: δύο γὰρ ἐξαυδᾷς ἅμα. 

44. Τυδεὺς μάχην ξυνῆψε Πολυνείκης 8’ ἅμα. 

ΘΗ. ἢ τοῖσδ᾽ ἔδωκας ϑηρσὶν ὡς κόρας σέϑεν; 14 

44. μάχῃ γε δισσοῖν κνωδάλοιν ἀπεικάδας. 

ΘΗ. ἦλθον δὲ δὴ πῶς πατρίδος ἐκλιπόνϑ'᾽ ὅρους; 

44. Τυδεὺς μὲν αἷμα συγγενὲς φεύγων χϑονός. 

ΘΗ. ὁ δ᾽ Οἰδίπου παῖς τίνι τρόπῳ Θήβας λιπών; 

44. ἀραῖς πατρῴαις, μὴ κασίγνητον κτάνοι. 1860 

ΘΗ. δοφήν γ᾽ ἔλεξας τήνδ᾽ ἑκούσιον φυγήν. 

44. ἀλλ᾽ οἱ μένοντες τοὺς ἀπόντας ἠδίκουν. 
ΘΗ. οὔ πού σφ᾽ ἀδελφὸς χρημάτων νοσφίζεται: 

44. ταῦτ᾽ ἐκδικάζων ἦλθον" εἶτ᾽ ἀπωλόμην. 

121 ἄλγος Ῥ, ἄργος ρ] ἡμῖν 1, Ὁ, ὑμῖν 1} ᾽κόμπει 180 πάντες 
1} (οὐαβῖββο σ᾽), πάντες σ᾽ ᾿ 181 λόχους] ΡΙθοήβοι, ὄχους 0} 
186 54. Β5ΡΌΤΙ νἀθηύαγ. Οἷ. 14 186 Τυδεῖ γε] Ηθητηᾶπη, Τυδεῖ 
1}, Τυδεῖ τε » | Θηβαγενεῖ] Νδ]οίζθμδοι, ϑηβαιγενεῖ 7. | ὑπῆλϑε 
1,, 8868 νυ 6Χ α νΒ6] ξ ΟΟΥΤ. γ6] σϑβοῦ. 1, ὑπῆλϑε Ῥ᾿] δυστόπιστ᾽ Ῥ, Βρᾶ τὶ 
ΘΧ 8 ΟΟΙΤ. Ὁ 189 κρένων Ῥ, κραίνων Ρ 144 ἅμα] ὁμοῦ ΜαγκΙαπάᾶ, 
Πολυνείκους βίᾳ Οδαρθῦ 14 τοῖσδ᾽] ΝὉ]ΟΚΘΠδΟΥ, τοῖς ΠΡ | ἔδωκα 
Ῥ᾽ ἔδωκας } 146 μάχῃ] ΒοΙβκθ, μάχην ΠΡ 149. παῖς οτὴ. Π: 
ααα. Ῥχίαταῦ 160 ἔοτύ. πατρῴοις. Οὗ. Ἠοτδο11α. 810. χτάνοι] Ηθρυ- 
τηϑπῃ, ἡτάνη ΠΡ 1581 γ᾽ 46]. » | τήνδ᾽] Μαγκ]αηά, τήν γ᾽ ΨΡ 
108 οὔ που] ΚιγοΒΒοΙ;, οὔπω 1,}Ὁ, ἦ που 10. ἴπι 1, 5680]. ἄδα 104 ταῦτ᾽ 
ἐχδικάξων]) Τιοαὐίπρ', ταυτὶ δικάζων 1), ταυτὶ διδάξων Γ 
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ΘΗ. μάντεις δ᾽ ἐπῆλϑες ἐμπύρων τ᾽ εἶδες φλόγα; 1 
44. οἴμοι" διώκεις μ’ ἡ μάλιστ᾽ ἐγὼ ᾿σφάλην. 

ΘΗ. οὐκ ἦλϑες. ὡς ἔοικεν. εὐνοίᾳ ϑεῶν. 
Α2]. τὸ δὲ πλέον. ἦλθον ᾿ἀμφιάρεώ γε πρὸς βίαν. 
ΘΗ. οὕτω τὸ ϑεῖον ῥαδίως ἀπεστράφης:; 

42. νέων γὰρ ἀνδρῶν ϑόρυβος ἐξέπλησσέ με. 100 

ΘΗ. εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ᾽ εὐβουλίας. 

44. ὃ δή γε πολλοὺς ὥλεσε στρατηλάτας. 

ἀλλ᾽, ὦ καϑ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ ἀλκιμώτατον κάρα, 

σι Όι 

ἄναξ ᾿“ϑηνῶν, ἐν μὲν αἰσχύναις ἄγω 
πίτνων πρὸς οὖδας γόνυ σὸν ἀμπίσχειν χερί, 16ὅ 
πολιὸς ἀνὴρ τύραννος εὐδαίμων πάρος᾽ 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη συμφοραῖς εἴκειν ἐμέ. 

σῶσον νεκρούς μοι τἀμά τ᾽ οἰκτείρας κακὰ 
καὶ τῶν ϑανόντων τάσδε μητέρας τέκνων. 

αἷς γῆρας ἥκει πολιὸν εἰς ἀπαιδίαν, 1το 

ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν δεῦρο καὶ ξένον πόδα 
ϑεῖναι μόλις γεραιὰ κινοῦσαν μέλη, 

πρεσβεύματ᾽ οὐ Ζήμητρος ἐς μυστήρια. 

ἀλλ᾽ ὡς νεχροὺς ϑάψωσιν, ἃς αὐτὰς ἐχρῆν 

κείνων ταφείσας χερσὶν ὡραίων τυχεῖν. 11 

σοφὸν δὲ πενίαν τ᾽’ εἰσορᾶν τὸν ὄλβιον. 
[πένητά τ᾽ εἰς τοὺς πλουσίους ἀποβλέπειν 

ξηλοῦνϑ'. ἵν᾽ αὐτὸν χρημάτων ἔρως ἔχῃ .] 
τά τ᾽ οἰκτρὰ τοὺς μὴ δυστυχεῖς δεδορκέναι. 
[τόν ϑ’ ὑμνοποιὸν αὐτὸς ἃν τίκτῃ μέλη 180 
χαίροντα τίκτειν ἢν δὲ μὴ πάσχῃ τόδε, 

1660 μάλιστά γ᾽ ἐσφάλην Ἠδιτηδῃη 168 τὸ] Μυβρτανυθ, τί ΤΡῚ 
ἀμφαρέω Ῥ, ἀμφιάρεω 0 | γε ἀο]ονιῦ 169 ἀπεστράφης} ΘΙΒΙτΟ, 
ο᾽ ἀπεστράφη ΠΡ 101 ἀψυχίαν Ρ, εὐψυχίαν » 162 ὥλεσε] ΑἸΑ1π8, 
ἤλασε 17 164 ἄγω] ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, ἔχω 7}Ρ 1066 πολιὸς ἀνὴρ εὐδαίμων 
πάρος [Ὁ, πολιὸς ἀνὴρ εὐδαιμονῶν ἴσως πάρος Ρ. δούδυχα αο]οὺ ΠΙπαοΥΐ. 
ΟἿΣ 250 1601 ἐμέ] Νάυοκ, ἐμαῖς 1. ἢ 111 δεῦρο (510 Βοιιρύστα, αὖ 
ἴ8.0116 εξωροι ἰΘΡ85) καὶ 1), ἐξωροὶ καὶ οὖ ἴῃ τηϑῦρ. γρ. δεῦρο καὶ , 
ἔξοροι (ἀ6]Θύο καὶ) », δεῦρο κἀν ξένῃ Εἰ. Υ΄. ΒυΥΙΌΖΒ0}}6 114 ἃς] οδῃ- 
ὕθυτιβ γουθῦ αὐδϑ ᾿ρΡ5ᾶ8, αἸ8581 Ἰοριββοῦ ἃς αὐτάς ΜανκΙαηα, ὡς 70} 
1177 8αᾳ. ἀο]θνιῦ Βούμθ 119 δεδορκέναι) ΤΎγν ὺ, δεδοικέναι ΠΡ 
180---188 οἰθοιῦ Πθίβῖτο (οὐ ΤΎσν 10) 180 αὐτὸν ϑοΔίρον [ ὧν] δ'οδ- 
Ἰρογ, ἄν ΤΡ 181 τάδε τηυῦ. ἴῃ τόδε [1,, τόδε 
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οὔτοι δύναιτ᾽ ἂν οἴκοθϑέν γ᾽ ἀτώμενος 
τέρπειν ἂν ἄλλους" οὐδὲ γὰρ δίέώκην ἔχει. 
τάχ᾽ οὖν ἂν εἴποις᾽ Πελοπίαν παρεὶς χϑόνα 

πῶς ταῖς ᾿ϑήναις τόνδε προστάσδεις πόνον; 18 
ἐγὼ δίκαιός εἰμ᾽ ἀφηγεῖσϑαι τάδε. 

Σπάρτη μὲν ὠμὴ καὶ πεποίκιλται τρόπους. 
τὰ δ᾽ ἄλλὰ μικρὰ κἀσϑενῆ᾽ πόλις δὲ σὴ 
μόνη δύναιτ᾽ ἂν τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον" 

[τά τ᾽ οἰκτρὰ γὰρ δέδορκε καὶ νεανίαν 190 

ἔχει σὲ ποιμέν᾽ ἐσϑλόν" οὗ χρείᾳ πόλεις 
πολλαὶ διώλοντ᾽ ἐνδεεῖς στρατηλάτου. 

ΧΟ. κἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδέ σοι λόγον λέγω, 

Θησεῦ, δι’ οἴχτου τὰς ἐμὰς λαβεῖν τύχας. 
ΘΗ. ἄλλοισι δὴ ᾿πόνησ᾽ ἁμιλληϑεὶς λόγῳ 19 

τοιῷδ᾽. ἔλεξε γάρ τις ὡς τὰ χείρονα 

πλείω βροτοῖσίν ἐστι τῶν ἀμεινόνων" 

ἐγὼ δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην ἔχω, 
[πλείω τὰ χρηστὰ τῶν κακῶν εἶναι βροτοῖς" 

εἰ μὴ γὰρ ἦν τόδ᾽, οὐκ ἂν ἦμεν ἐν φάει.] 200 
αἰνῶ δ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον ἐκ πεφυρμένου 
καὶ ϑηριώδους ϑεῶν διεσταϑμήσατο. 

πρῶτον μὲν ἐνθεὶς σύνεσιν. εἶτα δ᾽ ἄγγελον 
γλῶσσαν λόγων δούς, ὡς γεγωνίδκειν ὕπα. 

τροφήν τε καρποῦ τῇ τροφῇ τ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 90ὅ 

σταγόνας ὑδρηλάς, ὡς τά τ᾽ ἐκ γαίας τρέφῃ 
ἄρδῃ τε νηδύν᾽ πρὸς δὲ τοῖσι χείματος 

προβλήματ᾽ αἶϑόν τ᾽ ἐξαμύνασϑαι ϑεοῦ, 
πόντου τὲ ναυστολήμαϑ'. ὡς διαλλαγὰς 

182 γ᾽ ΓΖ», δ᾽ Ῥ᾽ 188 τ πειν (.. 6. τρέπειν) οὖ 1π τηδῦρ. γο. τέρ- 
σύειν ., τέρπειν οὐ γρ. τρέπειν ἴ, τέρπειν Ρ 187 ὠμὴ] Οδπηίοι, ἡ ̓ ᾽μὴ 
11} 190--92 οατὰ ΠΙπάογῆο ἀο]ονιὺ ΚΙτΟΒΒοΟΗὴΙ͂ 194 ἴοτῦ. δι᾽ οἴκτου 
τῆς ἐμῆς ἐλϑεῖν τύχης 107 ἁἀμενόνων Ῥ 19956. ἀοΙονῦ Νϑποῖκ 
200 ἤμην 1,}Ὁ, ἦμεν 1} 201 ἐκπεφυρμένον 1,., ἐκ πεφυρμένου 0 
208 πρῶτον 1, πρῶτα Ψ 204 ὡς γεγωνίσκειν) Φ80005, ὥστξ γινώσαξειν 
ΠΡ 206 ἀπ᾽ οὐρανοῦ] ἴοτύ. ἐπομβρίας | τ᾽] Μαγκαπᾶ, γ᾽ ΨΡ 
206 Βα. τρέφοι.. ἄρδοι Νποϊς | πρὸς δὲ τοῖσδε ΒΙοτηΠο]α 208 πρό- 
βλημά τ᾽ 1,1}, προβλήματ᾽ γ] αἶϑόν τ᾽) Τδπ. ΕάΡου, αἶϑον 1.,.Ὀ, αἴϑον᾽ 
ρ, αἶϑός τ᾽ Ν ]οϊκοπδοι (οὐαὶ ΒΘ 6510), αὖϑρον Νάθποῖς, [οτὺ. πρόβλημα 
ἡγάλπος τ᾽ ἐξαμύνεσϑαι 
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ἔχοιμεν ἀλλήλοισιν ὧν πένοιτο γῆ. 210 

ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἄσημα κοὐ σαφῶς γιγνώσκομεν, 
ἐς πῦρ βλέποντες καὶ κατὰ σπλάγχνων πτυχὰς 
μάντεις προσημαίνουσιν οἰωνῶν τ᾽ ἄπο. 

ἂρ᾽ οὐ τρυφῶμεν ϑεοῦ κατασκευὴν βίῳ 
δόντος τοιαύτην. οἷσιν οὐκ ἀρκεῖ τάδε; ΟἹ 
ἀλλ᾽ ἡ φρόνησις τοῦ ϑεοῦ μεῖζον σϑένειν 

ζητεῖ, τὸ γαῦρον δ᾽ ἐν φρεσὶν κεκτημένοι 

δοκοῦμεν εἶναι δαιμόνων σοφώτεροι. 

ἧἣς καὶ σὺ φαίνῃ δεκάδος οὐ σοφὺς γεγώς. 
ὅστις κόρας μὲν ϑεσφάτοις Φοίβου ζυγεὶς 990 

ξένοισιν ὧδ᾽ ἔδωκας ὡς ζώντων ϑεῶν., 

[λαμπρὸν δὲ ϑολερῷ δῶμα συμμίξας τὸ σὸν 
ἡλκωδσας οἴκους" χρὴ γὰρ οὔτε σώματα 

ἄδικα δικαίοις τὸν σοφὸν συμμιγνύναι., 

εὐδαιμονοῦντας δ᾽ ἐς δόμους κτᾶσϑαι φίλους. οοῦ 

χοινὰς γὰρ ὁ ϑεὸς τὰς τύχας ἡγούμενος 

τοῖς τοῦ νοσοῦντος πήμασιν διώλεσε 

τὸν οὐ νοσοῦντα κοὐδὲν ἠδικηκότα.) 

ἐς δὲ στρατείαν πάντας ᾿Δ4ργείους ἄγων. 

μάντεων λεγόντων ϑέσφατ᾽, εἶτ᾽ ἀτιμάσας 280 

βία παρελϑὼν ϑεοὺς ἀπώλεσας πόλιν. 

νέοις παραχϑείς, οἵτινες τιμώμενοι 

χαίρουσι πολέμους τ᾽ αὐξάνουσ᾽ ἄνευ δίκης. 
φϑείροντες ἀστούς. ὃ μὲν ὅπως στρατηλατῇ. 
ὃ δ᾽ ὡς ὑβρίξῃ δύναμιν ἐς χέρας λαβών, 8 

ἄλλος δὲ κέρδους εἵνεκ᾽, οὐκ ἀποσκοπῶν 

211 σαφῶς 1,.Ὀ, σαφῆ }}] γινώσκομεν 7: 212 χαὶ οἴη. 0 δΔαά. »| 
πτύχας 1, ἢ 211 φρεσὶ 1,, φρεσὶν ἰ, χερσὶ Ρ 218 σοφώτεροι] [οτύ. 
προφέρτερο. 221 ζώντων] ὄντων θα 222-- 228 ἀρ]ονὺ Ὁ. Ταθαθυβ 
222 λαμπρόν τε ΒδΙ5Ιτα | δῶμα Ῥ, σῶμα δῃι δῶμα παροεὺῦ 1., ἀπθΙυτη 
228 χρὴ] Πεαγύπηρ, χρῆν 1 220 εὐδαιμονοῦντας δ᾽] ἴοτῇ. οὐ δαιμονῶντας 
(κοὺ δαιμονῶντας 8 00005) δόμους 1,, φόβους ὶ 221 πήμασι [,., πήμα- 
σιν ἴ} πήμασιν συνώλεσε ΜδΥκίαηὰ 228 οὐ νοσοῦντα [Ὁ ΙΠ 5, συν- 
νοσοῦντα ,}ο, συνοσοῦντα Τὶ 280 λεγόντων] ἐρευνῶν Μύβρτανγο. γοι- 
βατη ἀθ]οὺ ὙΝΙ δι ονὺ 282. 40 βιυβρθοῦ (288--4ῦ ἀοΙοὺ ΤῊ. ΜΊ]Π6Υυ, 
240-- 47 ΒοΠΘΏ ΚΙ) 282 ταραχϑεὶς ΒΙοιηΠ6Ια 288 αὐξάνουσ᾽] ἐξ- 

ἄγουσ᾽ Νϑδαοῖς 285 ὑβρίζει Τὶ ὑβοίξῃ γ}}} χέρας] 801}1081, χεῖρας 17. 
286 οὔνεκ᾽ 17.Ὀ] ἐπισκοπῶν Κιτομποῖ 
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τὸ πλῆϑος εἴ τι βλάπτεται, πάσχει τάδε. 

τρεῖς γὰρ πολιτῶν μερίδες" οἱ μὲν ὄλβιοι 
ἀνωφελεῖς τὲ πλειόνων ἐρῶσ᾽ ἀεί" 

οὗ δ᾽ οὐκ ἔχοντες καὶ σπανίζοντες βίου 240 
δεινοὶ νέμοντες τῷ φϑόνῳ πλέον μέρος 

ἐς τοὺς ἔχοντας κέντρ᾽ ἀφιᾶσιν κακά, 

γλώσσαις πονηρῶν προστατῶν φηλούμενοι" 

τριῶν δὲ μοιρῶν ἡ ᾽ν μέσῳ σῴξει πόλεις, 

κόσμον φυλάσσουσ᾽ ὅντιν᾽ ἂν τάξῃ πόλις. 245 
κἄπειτ᾽ ἐγώ σοι σύμμαχος γενήσομαι; 

τί πρὸς πολίτας τοὺς ἐμοὺς λέγων καλόν: 

χαίρων ἴϑ᾽ " εἰ γὰρ μὴ βεβούλευσαι καλῶς, 

αὐτὸς πιέζειν τὴν τύχην, ἡμᾶς δ᾽ ἐᾶν. 

ΧΟ. ἥμαρτεν" ἐν νέοισι δ᾽ ἀνθρώπων τόδε 20 
ἔνεστι᾽ συγγνώμην δὲ τῷδ᾽ ἔχειν χρεών. 

[ἀλλ᾽ ὡς ἰατρὸν τῶνδ᾽, ἄναξ, ἀφίγμεϑα.) 
“44. οὔτοι δικαστήν σ᾽ εἱλόμην ἐμῶν κακῶν 

οὐδ᾽, εἴ τι πράξας μὴ καλῶς εὑρίσκομαι. 

τούτων κολαστὴν κἀπιτιμητήν, ἄναξ. οδῦ 

ἀλλ’ ὡς ὀναίμην. εἰ δὲ μὴ βούλει τάδε, 

στέργειν ἀνάγκη τοῖσι σοῖς" τί γὰρ πάϑω; 
ἀλλ᾽, ὦ γεραιαί, στείχετε γλαυκὴν χλόην 

αὐτοῦ λιποῦδσαι φυλλάδος καταστεφῆ., 

ϑεούς τὲ καὶ γῆν τήν τὲ πυρφόρον ϑεὰν 2600 

Δήμητρα ϑέμεναι μάρτυρ᾽ ἡλίου τε φῶς. 

231 πάσχει] ΚΙγΟΠΠΟΗ͂, πάσχον 100 ἴον. πράσσει 288 οἱ μὲν 
» οὐ δον. ἢ. 48, 10, οἱ γὰρ ΠΡ δἅχ489 πλειόνων] ΒΙΒΚΘ, πλειόνων τ᾽ 
1} οὖ 5ίο". 240 οἵ δ᾽ οὐδὲν ὄντες ΜΥΠ]διηον 241 δεινοὶ] ἀεὶ 
Ἠουνθγάθη [πλέον] Θιπάογῖ, πλεῖον ΠΡ 242 ἀφιᾶσι 72, ἀφιᾶσιν 
1}, 248 γλώσσῃ ϑίορεαθαβ φιλούμενον 244 ἡ μέση σώξει πόλιν 
Θορδθαβ [ πόλις , πόλεις ρ 240 φυλάττουσ᾽ Ῥ, 568 τύ ἴῃ Τ85. 
500. Ὁ} τάξῃ πόλις] δόξῃ πόλει ϑοραριβ, τάξῃ νόμος Μαγπδηα 
941 λέγων καλόν 1,}, λέγων καλῶν 11}, λέγειν ἔχων Νὅποκ 248 ἴϑ᾽. 
εἰ γὰρ μὴ] Μειμῖδε (εἰ δὲ μὴ Ἠδητηδηη), ἴϑι μὴ γὰρ 1.,.Ὁ, ἴϑι͵ δὴ μὴ 
γὰρ ἰ, ἴϑι μὴ οὐ γὰρ 249 πιέζειν] σὺ πέσσειν 1,. ϑομιηϊαὺ | δ΄ ἐᾶν 
Νδθοῖ, λίαν ΤΡ αὐτὸς σὺ πέσσε... δ᾽ ἔα ϑομοη] 261 τῷδ᾽ τῶνδ᾽ 
ἩΘΥΤΔ ΠΗ 202 ἀο]ανῦ Μεύθῃϊδθ 208 δικαστήν σ᾽] 6α. ΒΕΒΙ]ΘΘΗΒΙῚ5 
ἃ. 1002, δικαστὴν ΠΡ 250 [οτ. τόδε 8 ἀλλ᾽] Μαεγκίαπα, ἄγ᾽ 
1} γεραιέ 1,}},, γεραιαί 1} 209 καταστεφῇ) ϑοΔΠρ ον, καταστροφῆ 
ΠΡ 261 μάρτυρας 568 εαἰδογαμη α 6Χ ε ἴθοϊύῦ } 
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ὡς οὐδὲν ἡμῖν ἤρκεσαν λιταὶ ϑεῶν. 
χΧῶ. - ὠ -- -- - - - - -- 

ὃς Πέλοπος ἦν παῖς, Πελοπίας δ᾽ ἡμεῖς χϑονὸς 
ταὐτὸν πατρῷον αἷμα σοὶ κεκτήμεθα. 
τί δρᾷς; προδώσεις ταῦτα κἀκβαλεῖς χϑονὸς φθῦ 

γραῦς οὐ τυχούσας οὐδὲν ὧν αὐτὰς ἐχρῆν; 
μὴ δῆτ᾽ ἔχει γὰρ καταφυγὴν ϑὴρ μὲν πέτραν, 
δοῦλος δὲ βωμοὺς ϑεῶν, πόλις δὲ πρὸς πόλιν 

ἔπτηξε χειμασϑεῖσα᾽ τῶν γὰρ ἕν βροτοῖς 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους εὐδαιμονοῦν. 210 

βᾶϑι, τάλαιν᾽, ἱερῶν δαπέδων ἄπο Περδεφονείας. 
βᾶϑι καὶ ἀντίασον γονάτων ἔπι χεῖρα βαλοῦσα. 

’ Ἕ)Ἅ ’, ’ 5. ’ νὴ ’ 

τέκνων τεϑνεώτων κομίσαι δέμας, ὦ μελέα ᾽γώ. 

οὺς ὑπὸ τείχεσι Καδμείοισιν ἀπώλεσα κούρους. 
. ᾿ , ἣ ᾿ ΩΣ ϑυΒΟΣ [ὦ μοι" λάβετε φέρετε πέμπετ᾽ ἀξίρετε ΩΤ 

ταλαίνας χέρας γεραιάς.] 
- 

πρός σὲ γενειάδος, ὦ φίλος. ὦ δοκιμώτατος ᾿Ελ- 

λάδι. 

ἄντομαι ἀμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ καὶ χέρα δειλαίαν᾽ 

οἴκτισαι ἀμφὶ τέκνων μ᾽ ἱχέταν ἤ τιν᾽ ἀλάταν 280 
οἰκτρὸν ἰήλεμον οἰκτρὸν ἱεῖσαν, 

μηδ᾽ ἀτάφους, τέκνον, ἐν χϑονὲ Κάδμου χάρματα 

ϑηρῶν 

παῖδας ἐν ἡλικίᾳ τᾷ σᾷ κατίδῃς, ἱκετεύω. 
βλέψον ἐμῶν βλεφάρων ἔπι δάκρυον, ἃ περὶ σοῖσι 

γούνασιν ὧδε πίτνω τέκνοις τάφον ἐξανύσασϑαι. “8 

αηΐο 208 ἰδοπηδιη ἱπαϊοανῦ δηΐου. ΧΌ. δἀαϊα1 Μαβρτανθ 
208 δοῦλοι » [ βωμὸν Ῥίον. ἢ. 105, 18 211 ΧΟ. φυδθϑουρύαιη ἴῃ 
ΠΡ 218 τεϑνυεώτων͵] ᾿ΘΙΒΙΚΘ, τε ϑνατῶν 1,4 τεϑνώτων Πραίμ | 
κόμισαι 1,.Ὀ] μέλ᾽ ἐγώ Ῥ, μέλεος ἐγώ» 2414 ὑπὸ Καδμείοισιν ἀπώλεσα 

,. τείχεσι ΝΟ 21ῦ 5αᾳ. ἀδίονιῦ Πιπάοντέ. ΟἿ. Ηθο. 62 5α., ππᾶθ πέμπετ᾽ 
ἀείρετε Βουρϑιὺ οατη ΒΘΟΚΙΟ Ηδητηδημ, πέμπετε κρίνετε ΠΡ 210 γε- 
ραιᾶςΙ 211 πρός σε] Μεγκ]δηα, πρὸς 1... πρός τε ρ| ᾿Ελλάδι] [οτῦ. 
ἀλκᾷ 219 ἄντομ᾽ 1}, ἄντομαι 1} ] χέρα δειλαία Ἠφιτηδηπ, ἔοτί. 
χέρ᾽ ἑλοῦσα 280 μὲ ΟΟΙΤ. γ6] Ὑ6801. ὦ | ἱκέτιν Μεαυκίαπα | ἢ ἀο]οῦ 
Νδῦοῖ | ἴον. ἱκέταν ὡς εἴ τιν᾽ ἀλάταν 281 ἤλεμον !, ἰήλεμον , 
ἰάλεμον πονῇ. Βοτύ. οἰκτρὸν ἰάλεμον οἰκτρὸν ἰάλεμον. ὦ ἱεῖσαν 282 ἐνὶ 
1}, ἐν ἴ» | ἐν Κάδμου χϑονὶ ΜΙ διπον τὺ 288 ἁλικίᾳ Ὀιπαοτῖ | 
παρίδῃς ΟδΙαροΥ 284 σοῖσιν 0 
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ΘΗ. μῆτερ, τί κλαίεις λέπτ᾽ ἐπ᾿ ὀμμάτων φάρη 
βαλοῦσα τῶν σῶν; ἄρα δυστήνους γόους 

κλύουσα τῶνδε; κἀμὲ γὰρ διῆλϑέ τι. 

ἔπαιρε λευκὸν κρᾶτα, μὴ δακρυρρόει 

σεμναῖσι Ζ)΄ηοῦς ἐσχάραις παρημένη. 290 

Α]. αἰαῖ. ΘΗ. τὰ τούτων οὐχὶ δοὶ στενακτέον. 

Α]. ὧὦ τλήμονες γυναῖκες. ΘΗ. οὐ σὺ τῶνδ᾽ ἔφυς. 
41. εἴπω τι. τέκνον, σοί τε καὶ πόλει καλόν; 

ΘΗ. ὡς πολλά γ᾽ ἐστὶ κἀπὸ ϑηλειῶν σοφά. 

41. ἀλλ᾽ εἰς ὄκνον μοι μῦϑος ὃν κεύϑω φέρει. Ωϑῦ 

ΘΗ. αἰδχρόν γ᾽ ἔλεξας, χρήστ᾽ ἔπη κρύπτειν φίλους. 

41. οὔτοι σιωπῶσ᾽ εἶτα μέμψομαί ποτε 
Α - Ἁ ς 2 ’ - 

τὴν νῦν σιωπὴν ὡς ἐθδιγήϑη κακῶς. 

οὐδ᾽ ὡς ἀχρεῖον τὰς γυναῖκας εὖ λέγειν 

δείσασ᾽ ἀφήσω τῷ φόβῳ τοὐμὸν καλόν. 800 
τὰς ὑςλὶ ’ 3, 5: » “- Ν δ “- - 
ἐγὼ δὲ σ΄. ὦ παῖ, πρῶτα μὲν τὰ τῶν ϑεῶν 

σκοπεῖν κελεύω μὴ σφαλῇς ἀτιμάσαρ᾽ 

σφάλλῃ γὰρ ἐν τούτῳ μόνῳ, τἄλλ᾽ εὖ φρονῶν. 
πρὸς τοῖσδε δ᾽, εἰ μὲν μὴ ἀδικουμένοις σε χρῆν 
τιμωρὸν εἶναι, κάρτ᾽ ἂν εἶχον ἡσύχως" 80 
νυνὶ δὲ σοί τὲ τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει 

κἀμοὶ παραινεῖν οὐ φόβον φέρει. τέκνον. 

ἄνδρας βιαίους καὶ κατείργοντας νεκροὺς 

τάφου τε μοῖραν καὶ κτεριδσμάτων λαχεῖν 
2 ,ὕ ΒΡΙ Ἰαξψοι ς -» - , 
ἐς τήνδ ἀνάγκην σῇ καταστῆσαι χερί. 810 

νόμιμά τε πάσης συγχέοντας Ελλάδος 
παῦσαι" τὸ γάρ τοι συνέχον ἀνθρώπων πόλεις 

τοῦτ᾽ ἔσϑ᾽, ὅταν τις τοὺς νόμους σῴξῃ καλῶς. 

ἐρεῖ δὲ δή τις ὡς ἀνανδρίᾳ φρενῶν. 

281 δυστήνων Μεινκκ]απα 290 ἐσχάραις)] Οδπύοι, αἰσχατιαῖς 1, .Ῥ, 
ἐσχατιαῖς » 294 ϑηλυῶν ἢ, οοτΥύγ. » 29ὅ φέρε ἢ ὁοΥγ.» 2960 ἔπη 
κρύπτειν] Ηθδητηδηῃ, ἐπικρύπτειν 1, "] φίλους] Βαιπ65, φίλοις 1 801 ἐγὼ 
δὲ Ρ' οὐ αὖ νᾶ. 7,, ἔγωγε 1 808 σφάλλει] ΕἸχΆΒΙΘγ, σφαλῆς 1.,.}, ς 
ΘΥδθα ἴῃ Ρ Μοιβαϊῃ ἀο]θῦ Α. Βομαν 804 σε χρῆν] Β011081, ἐχρῆν 
1}, σ᾽ ἐχρῆν ἸΚΙΤΟΒΠΟ ς΄ 80 τιμωρὸν] ΚαἰχοΒΠο, τολμηρὸν 1." 
806 [οτῦ. νῦν δ᾽ ἔστι σοί τε τοῦτ᾽ ὄνειδος εὐκλεές 809 τάφον [1,, 568 
Ὁ ΥΘΒΟΥ, γ6] 6χ ν Θουτ. {|| μοῖραν] Ηοιογάθῃ, μοίρας 2 810 κατα- 
στῆσαι) ἘΘΙΒΙκθ, καταστῆναι 1... Νούδαμα ἀ6]6εῦ ΝάαοκΚ 814 φρενῶν]ὦ 
ἸγοΒΠΟΗ͂, χερῶν 17. 
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πόλει παρόν σοι στέφανον εὐκλείας λαβεῖν, 81ὔ 

δείσας ἀπέστης. καὶ συὸς μὲν ἀγρίου 

ἀγῶνος ἥψω φαῦλον ἀϑλήσας πόνον. 
οὗ δ᾽ ἐς κράνος βλέψαντα καὶ λόγχης ἀκμὴν 

χρῆν ἐκπονῆσαι. δειλὸς ὧν ἐφηυρέϑης. 

ἡ δῆτ᾽ ἐμός γ᾽ ὥν, ὦ τέκνον, δράσῃς τάδε. 890 

ὁρᾷς, ἄβουλος ὡς κεκερτομημένη 

τοῖς κερτομοῦσι γοργὸν ὄμμ᾽ ἀναβλέπει 
σὴ πατρίς; ἐν γὰρ τοῖς πόνοισιν αὔξεται" 

αἱ δ᾽ ἥσυχοι σκοτεινὰ πράσσουσιν πόλεις 
σκοτεινὰ καὶ βλέπουσιν εὐλαβούμεναι. 82 

οὐχ εἶ νεκροῖσι καὶ γυναιξὶν ἀϑλίαις 
προσωφελήσων., ὦ τέκνον, κεχρημέναις:; 

ὡς οὔτε ταρβῶ σὺν δίκῃ: σ᾽ ὁρμώμενον, 
Κάδμου 8᾽ δρῶσα λαὸν εὖ πεπραγότα, 
ἔτ᾽ αὐτὸν ἄλλα βλήματ᾽ ἐν κύβοις βαλεῖν 880 

πέποιϑ᾽" ὃ γὰρ ϑεὸς πάντ᾽ ἀναστρέφει πάλιν". 
ΧΟ. ὧὦ φιλτάτη μοι, τῷδέ τ᾽ εἴρηκας καλῶς 

κἀμοί" διπλοῦν δὲ χάρμα γίγνεται τόδε. 
ΘΗ. ἐμοὶ λόγοι μέν. μῆτερ. οἵ λελεγμένοι 

ὀρϑῶς ἔχουσ᾽ ἐς τόνδε κἀπεφηνάμην 88 

γνώμην ὑφ᾽ οἵων ἐσφάλη βουλευμάτων" 

ὁρῶ δὲ κἀγὼ ταῦϑ' ἅπερ μὲ νουϑετεῖς, 
ὡς τοῖς ἐμοῖσιν οὐχὶ πρόσφορον τρόποις 
φεύγειν τὰ δεινά. πολλὰ γὰρ δράσας καλὰ 

ἔϑος τόδ᾽ εἰς Ἕλληνας ἐξεδειξάμην., 840 

ἀεὶ κολαστὴς τῶν κακῶν καϑεστάναι. 

οὔκουν ἀπαυδᾶν δυνατόν ἐστί μοι πόνους. 

τί γάρ μ᾽ ἐροῦσιν οἵ γε δυσμενεῖς βροτῶν, 
᾿ὅϑ᾽ ἡ τεκοῦσα χὑπερορρωδοῦσ᾽ ἐμοῦ 
πρώτη κελεύεις τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον; 84 

17 ΒΌΡΘΙ φαῦλον 801. μέγαν ἰ, 564 1ρθὰ ἀα]θνῦ 519 ἐφευρέϑ'ης 
ΠΡ 820 δράσῃς] πάϑῃς Νᾶιοῖς 9522 γοργὸν ὄμμ᾽] ΒοΙ1ρ51, γοργόν᾽ 
ὡς 1, | ἀντιβλέπει. ΟΥΘ6]11, ἔοτύ. ὑποβλέπει 828 γάρ τοι Ναυοκ 
524 αἵ... πράσσουσιν] ἸΘΙΒΙτΘ, αἱ .. πράσσουσαι 1, Ὁ, πράσσουσιν ρ} οὐ 
ϑύον. ἢ, 29. 5860 880 αὐτὸν] [οτύ. αὖτις 1. 6. αὖϑις 3881 πάντ᾽] ϑυρθι 
πάν 801. ταῦ ἴρ 888 γίνεται ΤΡ 840 ἐξεδειξάμην) Ἡδηηδπη 
(εἰσεδεξάμην Μαυ]]δπα), ἐξελεξάμην 7" 844 τεκοῦσε ὑπερορρωδοῦσ᾽ 
1.,, τϑκοῦσα χ᾽ ὑπερορρωδοῦσ᾽ Ρὶ τεκοῦσα σὺ χ᾽ ὑπερορρωδοῦσ᾽ ἰγ 

Ἐατὶρ 4 68, ϑαρριοθ8. 2 
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δράσω τάδ᾽ εἶμι καὶ νεχροὺς ἐκλύσομαι 
λόγοισι πείθων" εἰ δὲ μή, βίᾳ δορὸς 

[ἤδη τόδ᾽ ἔσται κοὐχὶ σὺν φϑόνῳ ϑεῶν)]. 
δόξαι δὲ χρήξω καὶ πόλει πάσῃ τόδε. 

δόξει δ᾽ ἐμοῦ ϑέλοντος" ἀλλὰ τοῦ λόγου 860 
προσδοὺς ἔχοιμ᾽ ἂν δῆμον εὐμενέστερον. 

καὶ γὰρ κατέστησ᾽ αὐτὸς ἐκ μοναρχίας 

ἐλευϑερώσας τήνδ᾽ ἰσόψηφον πόλιν. 

λαβὼν δ᾽ 'άδραστον δεῖγμα τῶν ἐμῶν λόγων 
ἐς πλῆϑος ἀστῶν εἶμι" καὶ πείσας τάδε, δῦ 
λεχτοὺς ἀϑροίσας δεῦρ᾽ ᾿“ϑηναίων κόρους 
ἥξω" παρ᾽ ὕπλοις ὃ’ ἥμενος πέμψω λόγους 

Κρέοντι νεκρῶν σώματ᾽ ἐξαιτούμενος. 
ἀλλ᾽, ὦ γεραιαί, σέμν᾽ ἀφαιρεῖτε στέφη 
μητρός, πρὸς οἴκους ὥς νιν Αἰγέως ἄγω, 8600 

φίλην προσάψας χεῖρα᾽ τοῖς τεκοῦσι γὰρ 

δύστηνος ὅστις μὴ ἀντιδουλεύει τέκνων, 

κάλλιστον ἔρανον δοὺς γὰρ ἀντιλάξυται 

παίδων παρ᾽ αὑτοῦ τοιάδ᾽ ἃν τοκεῦσι δῷ. 

ΧΟ. ἱππόβοτον ᾿άργος, ὦ πάτριον ἐμὸν πέδον, ΒΒ ΤΌΡΗ. 
2 ῇ ᾽ 2 2 Ἤ: 2 “ἷἤ 

ἑκλύετε τάδε γ΄. ἐκλύετ᾽ ἄνακτος 966 

ὅσια περὶ ϑεοὺς καὶ μεγάλα Πελασγίᾳ 

καὶ κατ᾽ ΄Ζργος. 

εἰ γὰρ ἐπὶ τέρμα καὶ τὸ πλέον ἐμῶν κακῶν δη 5{γ. 
ἱκόμενος ἔτι ματέρος ἄγαλμα 810 

φόνιον ἐξέλοι, γᾶν δὲ φίλιον ᾿Ινάχου 

ϑεῖτ᾽ ὀνήσας. 

καλὸν δ᾽ ἄγαλμα πόλεσιν εὐσεβὴς πόνος Βίτορῇ. 

840 δράσω] ΚιγοΠΠοΟΗ͂, δράσων ΠΡ 841 πείϑων] Νδθοῖς, πείσων 
1 848 ἀοϊονιὺ Νᾷυοκ 849 τόδε 1, τάδε 801 προσδοὺς] 
ΠΟΔΙΙΡΟΥ, προδοὺς 1,., μεταδοὺς ΒΌΡΘΙΒΟΥ, 852 αὐτὸς] ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂Σ 
αὐτὸν 7 [ ἔκ μοναρχίας] Νάυοϊς, εἰς μοναρχίαν 1." ϑῦῦ ἀστῶν] 
Βρτονιῦ ΜΩιΚΙδηα, οοπιθοιῦ ΤΠ]τηβΊου, αὐτῶν 7. 802 ᾽ντιδουλεύει Ρ 

804 αὑτοῦ] Μαγκαπᾷ, αὐτοῦ ΠΡῚ ἂν 1, ἂν 1ὦὉὈὉ δ8δ60 τάδ᾽ 1, τάδε 
γ.} 809 πλέον] πέρας ΟδΙΏΡΘΥ 811 δὲ οἵη. Ὁ, ᾿πβϑυυῦ ρ} | φί- 
λιον 1,.}ὈὉ φίλαν 1} 818 καλῶν { δ᾽ οχι. 1... ταὰ. 1 πόλεσιν (ΠΟ 
πόλεος) 1. 
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χάριν τ᾽ ἔχει τὰν ἐς αἰεί. 
τί μοι πόλις κρανεῖ ποτ᾽; ἄρα φίλιά μοι 8τῦ 
τεμεῖ. καὶ τέκνοις ταφὰς ληψόμεσϑα: 

ἄμυνε ματρί, πόλις, ἄμυνε, Παλλάδος, ΦὐΙΒὑυ. 

νόμους βροτῶν μὴ μιαίνειν. 

σύ τοι σέβεις δίκαν, τὸ δ᾽ ἧσσον ἀδικία 
νέμουσ᾽ ἧσσον δυστυχῆ πάντα ῥύῃ. 880 

ΘΗΣΕΥΣ. 

καὶ μὴν ἑκοῦσά γ᾽ ἀσμένη τ᾽ ἐδέξατο 893 

πόλις πόνον τόνδ᾽. ὡς ϑέλοντά μ᾽ ἤσϑετο. 894 
στρατὸς δὲ ϑάσσει κἀξετάξεται παρὼν 891 
Καλλίχορον ἀμφὶ σεμνὸν εὐτρεπής" σὺ δέ, 899 

τέχνην γὰρ αἰεὶ τήνδ᾽ ἔχων ὑπηρετεῖς 881 

πόλει, τε κἀμοί, διαφέρων κηρύγματα, 

ἐλϑὼν ὑπέρ τ᾽ ᾿ἀσωπὸν ᾿Ισμηνοῦ 8᾽ ὕδωρ 
σεμνῷ τυράννῳ φράξε Καδμείων τάδε" 

Θησεύς σ᾽ ἀπαιτεῖ πρὸς χάριν ϑάψαν νεκρούς, δ88 

συγγείτον᾽ οἰκῶν γαῖαν, ἀξιῶν τυχεῖν 

φίλον τὲ ϑέσϑαι πάντ᾽ ᾿Ερεχϑειδῶν λεών. 
κἂν μὲν ϑέλωσιν. αἰνέσας παλίσσυτος 
στεῖχ᾽ " ἢν δ᾽ ἀπιστῶσ᾽. οἵδε δεύτεροι λόγοι. 
κῶμον δέχεσϑαι τὸν ἐμὸν ἀσπιδηφόρον. 890 
ἔα" λόγων τίς ἐμποδὼν ὅδ᾽ ἔρχεται; 890 

Καδμεῖος. ὡς ἔοικεν οὐ σάφ᾽ εἰδότι, 
- ᾿ Ἄ 2, 2 2 , ἧς κῆρυξ. ἐπίδχες, ἤν σ΄ ἀπαλλάξῃ πόνου 

μολὼν ὕπαντα τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. 

814 τὰν ἐσαεί 1,}. τ᾽ ἂν εὐσαεί Ῥ 81ῦ τί μοι π(τ)όλις] ΜαΒρτανθο, 
τιμόπτολις 1, Ὁ] ἄρα ρ, ἀρᾶ 1,, ἄρα 1Ρ δὅὃ6 τέχνοισιν ρΡ) ληψόμεσϑα 
1}. ληψόμεϑα 1 880 νέμουσ᾽ ἧσσον) ΒΟΥΡ51 (νέμουσ᾽ ἰᾶτῃ Οδπΐοιν, 
νέμεις ἀεὶ (αἰεὶ ρ}) τὸν 1, ((. 6. νέμουσα ἧττον) Ῥοβὺ παῆο Υ. 18- 
οαπδτη ἱπαϊοονιῦ Μύβρτανθ. ἤπὸπο τοὐθα!! (μα. ἴθ παν. 1874 Ρ. 841) 
ν. 898 56., αὐαθὰβ Βα Ιππχὶὺ οχ δ Ρ611 ἀ]Βροβιθοη6 ν. 391 5α. Π. ὕτομη. 
898 γ᾽] Μαύῃϊδο, τ ΠΡ 892 εὐτρεπής] Νδ᾽οκοηδοι, εὐπρεπὴς ΠΡῚ 
σὺ δὲ] ὙγΠδΙηον ῦ, ὅδε 1. 881 γὰρ] Ηδητήϑημ, μὲν 7} ἀεὶ 170}"Ὁ"Ὲ, 
αἰεὶ 1 388 ἐλϑὼν]} ΥὙΥΙΠδιηον, ἐλϑὼν δ᾽ ΤΡ 3888 ϑέλωσιν]) 6ἅ. 
Βναθδομίδηδ, ϑέλωσ᾽ 1, Ὁ | αἰνέσας)] Οοροῦ, αἰνέσαι ΤΡ 890 ἐοτγύ. 

λόγοις (λόγῳ Βοίμε) 890 εἰδότι] Μυβογαγθ, κδοτι 1,, οἶδ᾽ ὅτι 1} 
991 κήρυξ ΠῚ κῆρυξ» 898 μολὼν δ᾽ ») ὕπαντα] Ηδιΐαπησ, ὑπαντᾶ 1... 

ῳ 
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ΚΗΡΥ ΕΞ. 

τίς γῆς τύραννος ; πρὸς τίν᾽ ἀγγεῖλαί μὲ χρὴ 
λόγους Κρέοντος, ὃς κρατεῖ Κάδμου χϑονὸς 400 

᾿Ετεοκλέους ϑανόντος ἀμφ᾽ ἑπταστόμους 

πύλας ἀδελφῇ χειοὶ Πολυνείκους ὕπο; 
ΘΗ. πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγον ψευδῶς, ἕένε, 

ξητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽" οὐ γὰρ ἄρχεται 

ἑνὸς πρὸς ἀνδρός. ἀλλ᾽ ἐλευϑέρα πόλις. 40 
δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει 

ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς 

τὸ πλεῖστον. ἀλλὰ χὼ πένης ἔχων ἴσον. 

ΚΗ. ὃν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ὥσπερ ἐν πεσσοῖς δίδως 

κρεῖσσον᾽ πόλις γὰρ ἧς ἐγὼ πάρειμ᾽ ἄπο 410 
ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, οὐκ ὄχλῳ κρατύνεται, 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐκχαυνῶν λόγοις 

πρὸς κέρδος ἴδιον ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε στρέφει. 

τὸ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἡδὺς καὶ διδοὺς πολλὴν χάριν, 
ἐσαῦϑις ἔβλαψ᾽. εἶτα διαβολαῖς νέαις 41 
κλέψας τὰ πρόσϑε σφάλματ᾽ ἐξέδυ δίκης. 
ἄλλως τε πῶς ἂν μὴ διορϑεύων λόγους 

ὀρϑῶς δύναιτ᾽ ἂν δῆμος εὐϑύνειν πόλιν; 

ὁ γὰρ χρόνος μάϑησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 

κρείσσω δίδωσι. γαπόνος δ᾽ ἀνὴρ πένης. 430 
εἰ καὶ γένοιτο μὴ ἀμαϑής, ἔργων ὕπο 

οὐκ ἂν δύναιτο πρὸς τὰ κοίν᾽ ἀποβλέπειν. 
[ἢ δὴ νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, 
ὅταν πονηρὸς ἀξίωμ᾽ ἀνὴρ ἔχῃ 
γλώσσῃ κατασχὼν δῆμον, οὐδὲν ὧν τὸ πρίν.] 498 

ΘΗ. κομψός γ᾽ ὁ κῆρυξ καὶ παρεργάτης λόγων. 
2 εἶ δον ΚΤ, τον Ἂ Α Ἁ 2 2 , 
ἐπεὶ δ᾽ ἀγῶνα καὶ σὺ τόνδ ἠγωνίσω. 

400 ὡς , ὃς » 402 πύλας] ἴοτῦ. πύργους 1 ἀδελφῇ] ΟδΙΏΡΘΥ, 
ἀδελφοῦ 1.}"Ὁ 406 διαδοχαῖσιν Ῥ, 8568 αἵ 6Χ ἕ ΟΟΥΤ. ᾿ 4017 ἔονύ. 
ἐνιαυσίοισιν 408 καὶ ὁ 12, χ᾽ ὦ 1Τὦὃἁ"Ἑ | ἔχων ἴσον] ἴσον σϑένει ἨΘΥν ΓΘ, 
ἔχει μέρος ΗοΪσηθ 411 ὄχλων 1,.ῬῚ ὄχλω» 418 ἄλλοτ᾽ ] ΜανκΙαπά, 
ἄλλος 1, οτ΄ ΒΌΡΘΥ. ος ΒΟΓ, 414 τὸ δ᾽] νΠδιηονί, ὁ δ᾽ 1, 
οὐδ᾽ Μϑειϊκαπα [| πολὴν Ρ 418 εἰς αὖτις 71} 4171 διοπτεύων Μαγκ- 
Ιωπα 420 γηπόνος ἰ 421 γένοιτο] ϑοα]Προν, πένοιτο ΤΡ] μὴ 
ἀμαλγδής} Τιοθθοῖκ, κάμαϑηής ΠΡ 428---ὅ. αἀαοβ Βεροὺ ϑίον. ἢ. 1006; 4. 
αἀο]ονιὺ Κι ΠΟ 426 γ 0, δ᾽ ΠΡ Τ πήουξ ΠΡ κῆρυξ ἢ 421 ἦγω- 
νήσω Ῥ᾿ ΟΟΥ. Ρ} 
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ἄκου᾽ " ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύϑηκας λόγων. 

οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει, 
ὅπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν νόμοι 430 
κοινοί, κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον κεκτημένος 

αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ, καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον. 
γεγραμμένων δὲ τῶν νόμων ὅ τ᾽ ἀσϑενὴς 

ὁ πλούσιός τε τὴν δίκην ἴσην ἔχει. 

[ἔστιν δ᾽ ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσϑενεστέροις 48 

τὸν εὐτυχοῦντα ταὔϑ'. ὅταν κλύῃ κακῶς.] 

νικᾷ δ᾽ ὁ μείων τὸν μέγαν δίκαι᾽ ἔχων. 
τοὐλεύϑερον δ᾽ ἐκεῖνο᾽ τίς ϑέλει πόλει 
χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέρειν ἔχων; 

καὶ ταῦϑ'᾽ ὃ χρήξζων λαμπρός ἐσϑ'᾽, ὁ μὴ ϑέλων 440 
σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίτερον πόλει; 

καὶ μὴν ὅπου γε δῆμος αὐθέντης χϑονός. 

ὑποῦσιν ἀστοῖς ἥδεται νεανίαις" 

ἀνὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχϑρὸν ἡγεῖται τόδε 
καὶ τοὺς ἀρίστους οὺς ἂν ἡγῆται φρονεῖν 44 

κτείνει, δεδοικὼς τῆς τυραννίδος πέρι. 

πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἰσχυρὰ πόλις, 
ὅταν τις ὡς λειμῶνος ἠρινοῦ στάχυν 

τόλμας ἀφαιρῇ κἀπολωτίζῃ νέων; 

κτᾶσϑαι δὲ πλοῦτον καὶ βίον τί δεῖ τέκνοις 460 
[ὡς τῷ τυράννῳ πλείον᾽ ἐκμοχϑῇ βίον] 

ἢ παρϑενεύειν παῖδας ἐν δόμοις καλῶς, 

τερπνὰς τυράννοις ἧδονάς. ὅταν ϑέλῃ. 

428 πρόϑηκας ΤῬ, ΟΟΥΤ. ρ. δουβαβ βυβροοίυθβΒ. Οἵ. Μοϑᾶ. δ46 
480 εἰσὶ 7. εἰσὶν ἴρ 482 ἔστ᾽ ἴσον] ΜδγκΙαπα, ἐστί σοι 
ψούδαβ, ααθιὰ ὥο!. ἢ. 49. 1 νϑυβιῖθυβ 429- -81 ποη Βα θΙαηχιῦ, βυβρθούαβ 
οδϑὺ 488 γτοῸ Βοο τυ. μεθοὺ ϑίοῦὈ. ἢ. 44, 6, αὐἱ 488---487 Δῇδυαηύαν, ἀπο 
Ποβ: οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖσσον ἢ νόμοι πόλει καλῶς τεϑέντες" ὅ τε γὰρ 
ἀσϑενέστερος 48ὅ 5ᾳ., αοθ Ἰσποταὺ Ῥίοθαθαβ, αἀοὶονιὺ Νδαοὶς 
488 ἔστι ,, ἔστιν ἰ | ἐνιπεῖν Ῥ,, ΟΟΥΤ. » 486 ταὔϑ'] Βαγποβ, ταῦϑ'᾽ 
1,}]} κακῶς Τ,», καλῶς Ρ 440 καὶ ταῦϑ᾽  κἀνταῦϑ'᾽ Μϑδάτν!ρ | λαμπρός] 
δηΐου, λαμπρόν 7')}Ὲ | ὁ μὴ] ὁ δ᾽ οὐ Ἠανίυμρ 441 ἔστ᾽ οι! σΟΥ, 
ἐστὶν Π7Π'}ὃἑἙἘῚ 442 εὐθϑυντὴς Μαευγπδμπα | γϑονός)] πόλεως Νᾶῦοκ 448 ὡς 
ΓΤ», ἐς Ῥ] ἠρινοῦ ΠΤ}, 804 ἴῃ 17) 6χ ἠρινὸν ἴπούστη 6586 να θύαθγ, 
ἠρινὸν ΜεαικΙὶαπα 449 νέων] ΚΙιτοΠΒοΟΗ͂, νέους 7 | κἀπολωτίζει Ῥ, 
ΟΟΙῪ. 451 ἀδ]θνιὺ ΚΙ ΠοΙ | ὡς 1... ὃς Βαροιβου, ἰΡ 452 παρ- 
ϑενεύειν]) τί δεῖ ΒΌρθυβου. "»» 488 ὕταν] ἔοτύ. ἤν τις 
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δάκρυα δ᾽ ἑτοιμάξουσι; μὴ ξῴώην ἔτι, 
εἰ τἀμὰ τέκνα πρὸς βίαν νυμφεύσεται. 4δ 

καὶ ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τὰ σ᾽ ἐξηκόντισα. 

ἥκεις δὲ δὴ τί τῆσδε γῆς κεχρημένος: 
κλαίων γ᾽ ἂν ἦλθες, εἴ σε μὴ πεμψεν πόλις. 
περισσὰ φωνῶν" τὸν γὰρ ἄγγελον χρεὼν 

λέξανϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν τάξῃ τις ὡς τάχος πάλιν 4600 

χωρεῖν. τὸ λοιπὸν δ᾽ εἰς ἐμὴν πόλιν Κρέων 

ἧσσον λάλον δου πεμπέτω τιν᾽ ἄγγελον. 
ΧΟ. φεῦ φεῦ" κακοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων διδῷ 

καλῶς ὑβρίξουσ᾽ ὧς- ἀεὶ πράξοντες εὖ. 

ΚΗ. λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τῶν μὲν ἠγωνισμένων 46 
σοὶ μὲν δοκείτω ταῦτ᾽. ἐμοὶ δὲ τἀντία. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ πᾶς τε Καδμεῖος λεὼς 

Ἄδραστον ἐς γῆν τήνδε μὴ παριέναι" 

εἰ δ᾽ ἔστιν ἐν γῇ. πρὶν ϑεοῦ δῦναι σέλας, 

λύσαντα δεμνὰ στεμμάτων ἵκτήρια 4τὸ 

τῆσδ᾽ ἐξελαύνειν μηδ᾽ ἀναιρεῖσθαι νεκροὺς 
βίᾳ, προσῆκον οὐδὲν ᾿Ζ4ργείων πόλει. 
κἂν μὲν πίϑῃ μοι. κυμάτων ἄτερ πόλιν 
σὴν ναυστολήσεις᾽ εἰ δὲ μή, πολὺς κλύδων 

ἡμῖν τε καὶ σοὶ συμμάχοις τ᾽ ἔσται δορός. 4ἀτῦ 
σκέψαι δὲ καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς ϑυμούμενος 
λόγοισιν, ὡς δὴ πόλιν ἐλευϑέραν ἔχων. 

σφριγῶντ᾽ ἀμείψῃ μῦϑον ἐκ βραχιόνων" 
ἐλπὶς γάρ [ἐστι] κάκιστον. ἣ πολλὰς πόλεις 

συνῆψ᾽, ἄγουσα ϑυμὸν εἰς ὑπερβολάς. 480 

ὅταν γὰρ ἔλϑη πόλεμος ἐς ψῆφον λεώ, 

οὐδεὶς ἔϑ᾽ αὑτοῦ ϑάνατον ἐκλογίζεται, 

τὸ δυστυχὲς δὲ τοῦτ᾽ ἐς ἄλλον ἐχτρέπει" 

404 δὲ τοῖς τεκοῦσι ΜανκΙαπα 4δδὅ νυμφεύσεται) Ηογηδηῃ, νυμο 
φεύεται 1)}ὉἙὈ 466 τὰ σ᾽] Μεικίαμπα, τάδ᾽ 1} 458 γ᾽] Τιρῃὐϊηρ,, 
δ᾽ Π|ὺὑ} μἤῆπεμψε 1,, οοτγΥ. 1 460 πάλιν] ΒοΙθῖκθ, πόλει 1} 4064 κακῶς 
1}. καλῶς ρ» οὐ ἴον. ἢ. 106,6 4θ0ὅ ἠγονισμένων ᾿΄ ΟΟΥΤ. 
406 δὲ τἀντία] Ρογβοπ, τἀναντία 1 409 γῇ] ΠοΙθκο, τῇ 1... 410 στε- 
μάτων Ῥ, ΟΟΥΥ. Ρ | ἱκτήρια] Νάιοϊκ, μυστήρια 1," 411 τῆσδ᾽ ] γῆς 
ΦΔΟΟΌΒ | ἐξελαύειν ι ΟΟΥΤ. } 412 προσῆκον] Οο)οῦ (προσῆκόν γ᾽ 
Πὰ6151.6), προσήκοντ᾽ 17 419 γὰρ ἔστι 1, βροτοῖς ἴον)». ἢ. 110, 18, 
γέ τοι Ἡρυτήϑην, ἔοσύ. γὰρ οὖν 481 λεώ ὅ[ο}. ἢ. δδ, ὁ, πόλεως 1 
482 ἔϑ᾽] ἐφ᾽ Ἐς, Υ. Ἐτνϊὔσβομθ 
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εἰ δ᾽ ἦν παρ᾽ ὄμμα ϑάνατος ἐν ψήφου φορᾷ, 
οὐκ ἄν ποϑ᾽ ᾿Ελλὰς δοριμανὴς ἀπώλλυτο. 48ῦ 
καίτοι δυοῖν γε πάντες ἄνϑρωποι λόγοιν 

τὸν κρείσσον᾽ ἴσμεν καὶ τὰ χρηστὰ καὶ κακά, 
ὅσῳ τε πολέμου κρεῖσσον εἰρήνη βροτοῖς" 

ἣ πρῶτα μὲν Μούδαισι προσφιλεστάτη, 
Ποιναῖσι δ᾽ ἐχϑρά, τέρπεται δ᾽ εὐπαιδίᾳ, 490 
χαίρει δὲ πλούτῳ. ταῦτ᾽ ἀφέντες οἵ κακοὶ 
πολέμους ἀναιρούμεσϑα καὶ τὸν ἥσσονα 

δουλούμεϑ᾽ ἄνδρες ἄνδρα καὶ πόλις πόλιν. 
σὺ δ᾽ ἄνδρας ἐχϑροὺς ϑεοῖς ϑανόντας ὠφελεῖς. 
ϑάπτων κομίζων ϑ᾽ ὕβρις οὺς ἀπώλεσεν. 498 
οὔ τἄρ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑῶς Καπανέωὼς χεραύνιον 
δέμας καπνοῦται, κλιμάκων ὀρϑοστάτας 

ὃς προσβαλὼν πύλαισιν ὥμοσεν πόλιν 

πέρσειν ϑεοῦ ϑέλοντος ἤν τε μὴ ϑέλῃ, 

οὐδ᾽ ἥρπασεν χάρυβδις οἰωνοσκόπον, 600 
τέϑριππον ἅρμα περιβαλοῦσα χάσματι, 

ἄλλοι τὲ κεῖνται πρὸς πύλαις λοχαγέται 

πέτροις καταξανϑέντες ὀστέων δαφάς. 

 ἤἥ νυν φρονεῖν ἄμεινον ἐξαύχει ΖΊιός, 

ἢ ϑεοὺς δικαίου τοὺς κακοὺς ἀπολλύναι. δ0ὅ 

φιλεῖν μὲν οὖν χρὴ τοὺς σοφοὺς πρῶτον τέκνα. 
ἔπειτα τοκέας πατρίδα ϑ᾽. ἣν αὔξειν χρεὼν 

καὶ μὴ κατᾶξαι. σφαλερὸν ἡγεμὼν ϑρασὺς 
νεώς τὲ ναύτης᾽ ἥσυχος καιρῷ σοφός. 

καὶ τοῦτό τοι τἀνδρεῖον. ἡ προμηϑία. ὅ10 

48ὅ ἀπώλλυτο 10, νυ ἴῃ ε τοῦὖ. ᾿ 486 καίτοι, δυοῖν γὰρ ϑἴοΌ., 
καὶ τοῖν δυοῖν γε 1, λόγοιν ϑίον., λόγων 1,}Ὁ. λόγοιν 1ρΡ 481 ἴσμεν, 
ϑατέρῳ δὲ χρώμεϑα Οοτηρθι, αὐϊθαβ γθοθρύϊβ ν. 488---98 ἀ6]θ πα] βαπῦ | 
κακά] τὰ μή ΝΆ, 490 Ποιναῖσι] γόοισι ϑίοὈ. [| τέρπεται δ᾽ 5οὈ., τέρ- 
πδεαχί εὖ ΠΡ 492 ἀναιρούμεϑα 1,4 οοΥΥ. ἰρ 494 ϑεοῖς)] Μαῖκ- 
Ἰαπα. καὶ 1 496 ὕβρις οὺς] Βᾶγπθβ, οὺς ὕβρις ΤΡ 496 οὔ 

τἄρ᾽] Μαοικίαπά, οὔτ᾽ ἂν 1,}, οὔτ᾽ ἄν γ᾽ ἴ} ] καππανέως ΤΡ 
497 56. ὀρϑοστάτας ὃς] Νδιοκ, ὀρϑοστάτων ἃς 7} 498 πύλησιν 1, Ρ, 
πύλαισιν 1}, ἴοτῦ. πύργοισιν ] ὥμοσε 1,, ὁοτΥ. ὁ 499 πέρσειν 1,, 564 εἐ 
ΟΣ ἢ ὁοΥγ. ἰ ὅ00 ἥρπασε [1,,) ἥρπασεν ἱ | χάριβδις νι, οὁοΥΥ. » 
501 ἴογτῦ. περιλαβοσα δὅδ0ά νῦν 7) δὄδοΟῦ δικαίου] Μαεαγκδηα, δὲ- 
μαίως ΤΠ 00 506---ὅ810 ἀο]οὺ οι ηῖεῖ ὅ09 νεώς] νέος ΟΥΘΙ]1 
ὅ10 τοι] Ηθυτηδμμῃ, μοι ΤΡ 
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ΧΟ. ἐξαρκέσας ἦν Ζεύς σφε τιμωρούμενος, 
ὑμᾶς δ᾽ ὑβρίζειν οὐκ ἐχρῆν τοιάνδ᾽ ὕβριν. 

᾿ ΑΔΡΑΣΤῸΣ.. 
ὦ παγκάκιστε. 

ΘΗ. σῖγ᾽. ᾿4δραστ᾽, ἔχε στόμα 
καὶ μὴ ᾿πίπροσϑεν τῶν ἐμῶν τοὺς σοὺς λόγους 

ϑῆῇς" οὐ γὰρ ἥκει πρὸς σὲ κηρύσσων ὅδε, δ1 
ἀλλ᾽ ὡς ἔμ᾽" ἡμᾶς κἀποκρίνασϑαι χρεών. 
καὶ πρῶτα μέν δὲ πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμείψομαι. 

οὐκ οἶδ᾽ ἐγὼ Κρέοντα δεσπόξοντ᾽ ἐμοῦ 
οὐδὲ σϑένοντα μεῖζον, ὥστ᾽ ἀναγκάσαι 
δρᾶν τὰς ᾿ἀϑήνας ταῦτ᾽" ἄνω γὰρ ἂν δέοι ὅ20 
τὰ νάμαϑ᾽ οὕτως. εἰ ᾿πιταξόμεσϑα δή. 
πόλεμον δὲ τοῦτον οὐκ ἐγὼ καϑίσταμαι, 

ὃς οὐδὲ σὺν τοῖσδ᾽ ἦλθον ἐς Κάδμου χϑόνα, 
νεχροὺς δὲ τοὺς ϑανόντας, οὐ βλάπτων πόλιν 

οὐδ᾽ ἀνδροκμῆτας προσφέρων ἀγωνίας, ὅδ 
ϑάψαι δικαιῶ, τὸν Πανελλήνων νόμον 

σῴζων. τί τούτων ἐστὶν οὐ καλῶς ἔχον; 

εἰ γάρ τι καὶ πεπόνϑατ᾽ ᾿Ζργείων ὕπο, 

τεϑνᾶσιν, ἠμύνασϑε πολεμίους καλῶς, 

αἰσχρῶς δ᾽ ἐκείνοις, χὴ δίκη διοίχεται. ὅ80 
ἐάσατ᾽ ἤδη γῇ καλυφϑῆναι νεκρούς, 

ὅϑεν δ᾽ ἕκαστον ἐς τὸ φῶς ἀφίκετο, 
ἐνταῦϑ' ἀπελϑεῖν, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰϑέρα, 
τὸ σῶμα δ᾽ ἐς γῆν᾽ οὔτι γὰρ κεκτήμεϑα 

ἡμέτερον αὐτὸ πλὴν ἐνοικῆσαι βίον, δὅ8ὅ 

κἄπειτα τὴν ϑρέψασαν αὐτὸ δεῖ λαβεῖν. 

δοκεῖς χακουργεῖν “24ρ0γος οὐ ϑάπτων νεκρούς; 

ἥκιστα᾽ πάσης Ἑλλάδος κοινὸν τόδε, 

511 ΧΟ. οτη. 1,.Ὀ0 δαα. ἘΠ]ΠΜΊΒ]οΥ  σφ8] Μαύμῖδθ, ὁ... 612 τοι- 
άνδ᾽ 1 ΑἸάϊπδ, τοιαύτην 17, ἰοτὺ. τοσήνδ᾽ 1 δὅ14 ᾿᾽πίπροσϑε » δὅ1θ6 ν. 
Βα θοῦα 621 νάμαϑ'} Θοιμροῦς, πράγματ᾽ 1,, πράγμαϑ᾽ 1ὦἁὉἙ 
28 ὃς οὐ σὺν ὕπλοις ΚΙγΟΒΠΟΗ͂, ἰοτῦ. οὐ ῥυσιάξων 526 ϑάψας Ρ} 
28 πέπονθε γ᾽ 1, Ὁ, πεπόνϑατ᾽ » ὅ80 δ᾽ ἨθαίΠ, τ 1. 681--86 Μο- 
ΒΟΒΙΟΙΙ ὑγ]Ὲ1 νιἀθηύθαν ἴῃ ϑίο!ρ. ἢ. 128, 8, ΘΌΪ αὐάθιη ἰοοιη) ΜΟΒΟΙΒΙο- 
πἷβ δῦ Ἰουηᾶὰ Εὐριπίδου ᾿πύθγοϊαϊθθθ βαβρίοαῦαν Ὁ. ἩΘΗΒ6 ὅ82 φῶς] 
Ῥουύβοι, σῶμ᾽ Π060Ὀ ὅ88 ἀπελϑεῖν ϑύοραθαρ, ἀπῆλϑε 7} δὅδὅ85 ἐνοι- 
κῆσαι μόνον ΟῸΡ ὅ80 τὴν] γῆν ΜαικΙαπα 
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δἰ τοὺς ϑανόντας νοσφίσας ὧν χρῆν λαχεῖν 
ἀτάφους τις ἕξει" δειλίαν γὰρ ἐσφέρει 610 

τοῖς ἀλκίμοισιν οὗτος ἢν τεϑ'ῇ νόμος. 
κἀμοὶ μὲν ἦλϑες δείν᾽ ἀπειλήσων ἔπη, 

νεχροὺς δὲ ταρβεῖτ᾽, εἰ κρυφήσονται χϑονί; 

τί μὴ γένηται; μὴ κατασκάψωσι γῆν 

ταφέντες ὑμῶν; ἢ τέκν᾽ ἐν μυχοῖς χϑονὸς 04 
φύσωσιν, ἐξ ὧν εἶσί τις τιμωρία: 
σκαιόν γε τἀνάλωμα τῆς γλώσσης τόδε, 

[φόβους πονηροὺς καὶ κενοὺς δεδοικέναι.] 
ἀλλ᾽, ὦ μάταιοι, γνῶτε τἀνϑρώπων κακά" 
παλαίσμαϑ᾽ ἡμῶν ὃ βίέος᾽ εὐτυχοῦσι δὲ 
οἵ μὲν τάχ᾽. οἱ δ᾽ ἐσαῦϑις, οἱ δ᾽ ἤδη βροτῶν, 
τρυφᾷ δ᾽ ὁ δαίμων" πρός τε γὰρ τοῦ δυστυχοῦς, 
ὡς εὐτυχήσῃ. τίμιος γεραέρξεται, 

ὅ τ᾽ ὕλβιός νιν πνεῦμα δειμαίνων λιπεῖν 
ὑψηλὸν αἴρει. γνόντας οὖν χρεὼν τάδε δῦδ 
ἀδικουμένους τε μέτρια μὴ ϑυμῷ φέρειν 

ἀδικεῦν τε τοιαῦϑ᾽ οἷα μὴ βλάψει πάλιν. 
πῶς οὖν ἂν εἴη; τοὺς ὀλωλότας νεκροὺς 

ϑάψαι δόϑ' ἡμῖν τοῖς ϑέλουσιν εὐσεβεῖν. 
ἢ δῆλα τἀνϑένδ᾽" εἶμι καὶ ϑάψω βία. ὅ60 

οὐ γάρ ποτ᾽ εἰς Ἕλληνας ἐξοισϑήσεται 
ὡς εἰς ἔμ᾽ ἐλϑὼν καὶ πόλιν Πανδίονος 

νόμος παλαιὸς δαιμόνων διεφϑάρη. 

ΧΟ. ϑάρσει᾽ τὸ γάρ τοι τῆς Ζ)έκης σώξων φάος 
πολλοὺς ὑπεκφύγοις ἂν ἀνθοώπων ψόγους. δθὅ 

ΚΗ. βούλει συνάψω μῦϑον ἐν βραχεῖ σέϑεν; 

Οι σι φ 

ὅ89 νοσφίσας] ΜανκΙαμα, νοσφίσεις ΤΠ ] χρῆν 1,, δὴ Ρ, δεῖ »] 
λαχεῖν] τυχεῖν Νποὶς ὅ40 ἕξη ᾿, οοἵύ..  ὅδ48 κρυφήσονται] Ε]πη5- 
ον, κρυβήσονται 7Τ)ἙὉ ὅ4δ μυχοῖς] Μανκίαπα, μυχῶ 7" ὅ4τ τῆς] 
Τουῦ. καὺσ ὅ48 ἀο]ονιῦ ὙΠ] δον δδ0 παάλαισμά ὃ8΄᾽ 10 δὅ81 ταχ᾽] 
τόϑ᾽ Μαυκὶαπα | ἐσαῦτις 1, ὅδ8 ὡς 1}, ὃς δυροιβου. ρ, εὐτυχὴς ἢ 
Μύβρτανθ, εὐμενὴς ἢ Νᾶθοκ δά ὅ τ᾽] Μεγκ]απᾷ, ὁ δ᾽ ΠΡ δ1 βλά- 
ψει} Μούδο, βλάψαι 1,0} πάλιν] Οδπηίοι, πόλιν 1, ἢ ὅδ9 δόϑ᾽]} 
ΚανοΒμοῖς, δός ΠΡ | εὐσεβεῖν] ΜαΙκΚΙαηα, εἰσιδεῖν 1. ὅθ4 σῴξων 
σέβας Ναθοῖκ, ἴον. σέβων φάος ὕθῦ ψόγους] βρτονιῦ ΜΑΙΚΙδηα, βουιρϑιῦ 
Ἠδυύθμρ,, λόγους ΤΡ ὅθ06 ἐν βραχεῖ σαφῆ Παεγύμπηρ',, ἐν βραχεῖ λόγῳ 
Νδαοῖς, ἴουτῦ, ἐν βραχίοσιν. ΟἿ. 478 
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ΘΗ. λέγ᾽, εἴ τι βούλει" καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ. 
ΚΗ. οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐκ γῆς παῖδας ᾿4ργείων λάβοις. 

ΘΗ. κἀμοῦ νυν ἀντάκουσον, εἰ βούλει, πάλιν. 

ΚΗ. κλύοιμ᾽ ἄν οὐ γὰρ ἀλλὰ δεῖ δοῦναι μέρος. ὅτ0 
ΘΗ. ϑάψω νεκροὺς γῆς ἐξελὼν ᾿“σωπίας. 

ΚΗ. ἐν ἀσπίσιν δοι πρῶτα κινδυνευτέον. 

ΘΗ. πολλοὺς ἔτλην δὴ χἁτέρους ἄλλους πόνους. 

ΚΗ. ἢ πᾶσιν οὖν σ᾽ ἔφυσεν ἐξαρκεῖν πατήρ; 

ΘΠ. ὅσοι γ᾽ ὑβρισταί" χρηστὰ δ᾽ οὐ κολάξομεν. δ1ὅ 
ΚΗ. πράσσειν σὺ πόλλ᾽ εἴωϑας ἥ τε σὴ πόλις. 

ΘΗ. τοιγὰρ πονοῦσα πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαιμονεῖ. 
ΚΗ. ἔλϑ᾽, ὥς σὲ λόγχη σπαρτὸς ἐν κόνει βάλῃ. 

ΘΗ. τίς δ᾽ ἐκ δράκοντος ϑοῦρος ἂν γένοιτ᾽ "άρης; 

ΚΗ. γνώσῃ σὺ πάσχων" νῦν δ᾽ ἔτ᾽ εἶ νεανίας. ὅ80 

ΘΗ. οὔτοι μ᾽ ἐπαρεῖς ὥστε ϑυμοῦσϑαν φρένας 
τοῖς σοῖσι κόμποις᾽" ἀλλ᾽ ἀποστέλλου χϑονός, 

λόγους ματαίους οὕσπερ ἠνέγκω λαβών. 

περαίνομεν γὰρ οὐδέν. δρμᾶσϑαι χρεὼν 

πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην ἁρμάτων τ᾽ ἐπεμβάτην, δ8ὅ 
μοναμπύκων τὲ φάλαρα κινεῖσϑαι στόμα 

ἀφρῷ καταστάξζοντα Καδμείαν χϑόνα. 

χωρήσομαι γὰρ ἑπτὰ πρὸς Κάδμου πύλας 

αὐτὸς σίδηρον ὀξὺν ἐν χεροῦν ἔχων ὅ90 

αὐτός τε κῆρυξ. σοὶ δὲ προστάσσω μένειν, ὅ89 
Ἴἄδραστε, κἀμοὶ μὴ ἀναμίγνυσϑαι τύχας 
τὰς σάς. ἐγὼ γὰρ δαίμονος τοὐμοῦ μέτα. 

στρατηλατήσω κλεινὸς ἐν κλεινῷ δορί. 

ἑνὸς μόνου δεῖ, τοῦς ϑεοὺς ἔχειν, ὅσοι 
δίκην σέβονται" ταῦτα γὰρ ξυνόνϑ᾽ ὁμοῦ δ9ὅ 

ὅ08 ἴον. σώματ᾽ ᾿“ργείων ἕλοις. 609 νῦν Ρ ὅ72 ἀσπίσι 1, 
ἀσπίσιν 1ὉὈὉἁἉὉἉ 818 ἐγὼ πόνους Πατύυηρ, ἄϑλους ἐγώ Νάιποκ ὅ14 ο᾽ 
ὑπῆν ΤῈ 0} ἢ» 11 πόλ᾽ 1, πόλλ᾽ 1} | εὐδαίμονα 17,.Ῥ, εὐδαι- 
μονεῖ ἴρ, πονούσῃ .. εὐδαίμονα Νῶιοκ ὅτ18 κόνει βάλῃ] ΚιτοΒποήν, 
πόλει λάβη ΤΡ ὅ80 δέ τ᾽ Ρ 681 ἐπαρεῖς] Οοθοῦ, ἐπαίρεις 7. 
ϑυμοῦσϑαι] Μαβροτανο, ϑυμῶσαι 1," 582 σοῖς ΤΟ, ΟΟΥΥ. Ὁ ὅ81 χκα- 
ταστάξοντα ἢ 589 54. ὑγτωπδροδυιῦ Μαβρτανθ ὅ89 κήρυξ 1,.Ῥ, κῆ- 
ρουξ ρ᾽ 591 ᾽ναμίγνυσϑαι ρ, ᾿ξομόργνυσϑαι Οοοῦ ὅ98 ΒΈΌΡΟΘΥΙ 
αὐτιπηατιθ κλεὶ 500. καὶ 10 ((. 6. καινὸς ἐν καινῷ) δ94--ἴ ἀο]οὺ ΚΟΒΠΔ 0 Κ 

ὅ94 ἑνὸς μόνου δεῖ] ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ (ἑνὸς μόνον δεῖ) οὐ Νὅθοῖκ, ἕν δεῖ μόνον 
τον 1.1» 



ἹΚΕΤΙΔΕῈΣ φΥ 

νίκην δίδωσιν. ἁρετὴ δ᾽ οὐδὲν φέρει 
βροτοῖσιν, ἣν μὴ τὸν ϑεὸν χρήξοντ᾽ ἔχῃ. 

ἩΜΙ͂Χ. ὦ μέλεαι μελέων ματέρες λοχαγῶν, Βύσορῃ. 
ὥς μοι ὑφ᾽ ἥπατι δεῖμα χλοερὸν ϑοάζξει, 

ἩΜΙ͂Χ. τίν᾽ αὐδὰν τάνδε προσφέρεις νέαν; 600 

ΗἩΜΙ͂Χ. στράτευμα πᾷ Παλλάδος κριϑήσεται. 

ἩΜΙ͂Χ. διὰ δορὸς εἶπας, ἢ λόγων ξυναλλαγαῖς; 
ΗΜΙΧ. γένοιτ᾽ ἂν κέρδος" εἰ δ᾽ ἀρείφατοι 

᾿ φόνοι μάχαι στερνοτυπεῖς γ᾽ ἀνὰ τόπον 
πάλιν κτύποι φανήσονται. θ0 

τάλαινα, τίνα λόγον, τίν᾽ ἄν τῶνδ᾽ αἰτία λάβοιμι; 

ΗἩΜΙ͂Χ. ἀλλὰ τὸν εὐτυχίᾳ λαμπρὸν αὖ τις ἀρεῖ ΔΉ ΙΒΌΥ. 
μοῖρα πάλιν: τόδε μοι τὸ ϑράσος ἀμφιβαίνει. 

ΗΜΙ͂Χ. δικαίους δαίμονας σύ γ᾽ ἐννέπεις. 610 

ἩΜΙ͂Χ. τίνες γὰρ ἄλλοι νέμουσι συμφοράς; 
ΗΜΙΧ. διάφορα πολλὰ ϑεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ. 

ἩΜΙ͂Χ. φόβῳ γὰρ τῷ πάρος διόλλυσαι᾽" 

δίκα δίκαν δ᾽ ἐκάλεσε χαὶ φόνος 
φόνον, κακῶν δ᾽ ἀναψυχὰς θ1ὅ 

ϑεοὶ βροτοῖς νέμουσι, πάντων τέρμ᾽ ἔχοντες αὐτοί. 

ΗΜΙ͂Χ. τὰ καλλίπυργα πεδία πῶς ἱκοίμεϑ᾽ ἄν. ΒΤΌΡἢ. 

ὅ96 ἀρετὴ] ΒΙοτηηθ6]4, ἡ ̓ ρετὴ 1, | λέγει 1,0 γρ. φέρειν ἴῃ τηϑΥρ'. 
1,, φέρεν Ρ} 97 ἣν 1, εἰ Ῥ ὅ98 5Βααᾳ. Αδίμτγβ (698. 601. 8. 8. 11. 
15. 20. 22) δὺ ὉΠΟΥ͂ (600. 2, 6. 10. 12. 18..21. 26) πούδθ ργδϑῆσυαμὺ 1. "Ὁ, 
ΠΘΙΩΙΟΠΟΥἹ5. σι θυὺ Μαύαθ ὅ99 χλωρὸν δεῖμα .,.Ὀ, δεῖμα χλοερὸν 
Ὁ] ϑοάξει] 5011081, ταράσσει, 7, Ὁ. Οἵ. Ηθϑγυοι. ϑοάξει" ταράττει, καάϑη- 
ται 600 προφέρεις ρ 601 πᾶ ,, οἵη. Ῥ, τὴν ροϑὺ πᾶ ᾿Ἰπβουιῦ ὦ 
(τῆς νο]αῖδθθ νιἀθῦαυ), μὲν ἴῃ ϑραῦϊο νϑοιο τϑ]οῦο βου. ᾿ 608 εἰ 1}, 
οἱ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. » 604 ἴοτύ. πόνοι μάχαι στερνοτυπεῖς πέτρων. 060 πά- 
λιν] ἴον. πόλει ἰ φανήσονται χτύποι Βτγυμποῖ, κτύπος φανήσεται, (οὐ δηΐθα 
στερνοτυπήςλ ΒΠΤΆΒΙΘΥ 606 τάλαινα] Ηροιταδηπ, ὦ τάλαινα ΤΡ 
0017 αἰτία] Ἡθητήϑημ, αἰτίαν 1, οὐ }, βθὰ ν δαάϊαϊῦ ᾿ 608 εὐτυχίᾳ] 
Μεαυκίδπα, εὐτυχῆ ΠΤ} | αὖ τις ἀρεῖ] βογῖρ81, ἄν τις αἱρῆ 1, (ἄν τις 
αἴροι ΜαεαικΙαπα, ἄν τις αἱροῖ Μαλ 186) 6009 τὸ οἴη. 1,.}, δα. ΑἸ- 
ἄπ 11 ἄλλοι 1, ῬἘῈ, ἄλλοισιν 1 618 γὰρ , γε ἴῃ τ88. 501. ἴ, ε ἴῃ 
ὰἃρ τασῦ. τη. τϑοθη θη Ο(Ἰ4 δ᾽ οη. Ρ΄] καὶ ἴῃ τὰϑ. βου. 1, μεροὺ 6, 
Τοντὺ. ἐκάλεσεν, φόνος 615 κακῶν δ᾽ ἀναψυχὰς]} ϑοε!ρου, κακὸν δ᾽ 
ἀνὰ ψυχὰς ΠΡ Ο106 βροτοῖσι ᾿΄] νέμουσιν ρ 6117 πάντα (ΘΈΡΘΙΒΟΥ. 
ων) τέρματ᾽ 1,, πάντων τέρματ᾽ Τ, ἁπάντων τέρμ᾽ 618 παιδία ἢ 
οὗ αὖ να. 7, πᾶχα ξὶ βου. ὦ 
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Καλλίχορον ϑεᾶς ὕδωρ λιποῦσαι: 

ΠΜΙ͂Χ. ποτανὰν εἴ μέ τις ϑεῶν κτίσαι, 620 

διπόταμον ἵνα πόλιν μόλοιμ᾽. 
ΗΜΙ͂Χ. εἰδείης ἂν φίλων εἰδείης ἂν τύχας. 

ΗΜΙΧ. ἔτι ποτ᾽ αἶσα τίς ἄρα πότμος 

ἐπιμένει τὸν ἄλκιμον 

τᾶσδε γᾶς ἄνακτα; θ2ὅ 

ἩΜΙΧ. κεκλημένους μὲν ἀνακαλούμεϑ' αὖ ϑεούς᾽ Δη 5 0. 

ἀλλὰ φόβων πίστις ἅδε πρώτα. 

ΠΜΙ͂Χ. ἰὼ Ζεῦ, τᾶς παλαιομάτορος 

παιδογόνε πόριος ᾿Ινάχου. 

ΗΜΙ͂Χ. πόλει μοι ξύμμαχος γενοῦ τᾷδ᾽ εὐμενής. 030 
ΗΜΙ͂Χ. τὸ σὸν ἄγαλμα, τὸ σὸν ἵδρυμα 

πόλεος ἐκκόμιξέ μοι 

πρὸς πυρὰν ὑβρισϑέν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 
“" Φ ΄ 3. ΣῊ ’ , 

γυναῖκεο, ἤκω πόλλ ἔχων λέγειν φίλα, 

αὐτός τε σωϑείς᾽ ἠρέϑην γὰρ ἐν μάχῃ: 608ὅ 
ἣν οἵ ϑανόντων ἑπτὰ δεσποτῶν λόχοι 

ἠγωνίσαντο ῥεῦμα ΖΙιρκαῖον πάρα" 

νίκην τε Θησέως ἀγγελῶν. λόγου δέ δε 

μακροῦ ἀποπαύσω" Καπανέως γὰρ ἢ λάτρις. 

ὃν Ζεὺς κεραυνῷ πυρπόλῳ καταιϑαλοῖ. 040 

ΧΟ. ὧὦᾧ φίλτατ᾽, εὖ μὲν νόστον ἀγγέλλεις σέϑεν 

τήν τ᾽ ἀμφὶ Θησέως βάξιν" εἰ δὲ καὶ στρατὸς 
σῶς ἐστ᾽ ᾿“ϑηνῶν, πάντ᾽ ἂν ἀγγέλλοις φίλα. 

ΑΓΓΙΓ. σῶς, καὶ πέπραγεν οἷ᾽ “ἄδραστος ὥφελεν 

620 μέ] Ηοηϊηδηπ, σέ ΤΡ 621 πέρ ρος ΒΟΙΊΡΒΙ, μόλω Π069}Ὀ 
622 [οτὺ. ἵν᾽ εἰδείην ἘΣ ἵν᾽ εἰδείην τύχας ̓  τύχας] Ποαίς, ψυχὰς 15} 

028 τίς ποτ᾽ αἶσα ἘΘΙΒΙκ6, ἔουῦ. τίς ἄρ᾽ ἔτ᾽ αἶσα 0217 ἀμφὶ φόβῳ" 
πίστις ΠΥ ογ θη 629 πόριος 1, Ῥ, πόρτιος ἱ 6082 πόλεως 1, 

πόλεος ρ}] ἐκκόμιξέ μοι] Μύβρτανθ, ἐκκομίξομαι ΠΡ 680 ἣν] ῬοδΥθα, 
ἵν᾿ 1,}} ϑανόντων) Ηθαΐῃ, ϑανόντες 7) 087 ἠγονίσαντο [, οοΥΥ. }] 
δικαῖον Γ΄ ΟοΥΥ. ᾿ 689 ᾽ποπαύσω 1}, ἀπολύσω Ἠεγποτάθῃ | ἢ] ἦν 
1} ῤ42 βάξιν] ΠδΙδῖκο, τάξιν 1, ῬῈ7 πρᾶξιν Μαυκίαμα 648 σῶς ἔστι 
φαίνων ἸΘΙΒΚ6, τη] 11 σῶς ἐστι δηλῶν [| ἀγγέλλης 1, ῬῈᾺ ἀγγέλλοις » 
044 πέπραγεν] Ρίογβοι, πεπραγμέν᾽ ΠῚ} οἵ 1 ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, ὡς Ζ»», ὦ ΡῚ 
ὥφελε ρΡ 
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πρᾶξαι ξὺν ᾿᾽Δργείοισιν, οὺς ἀπ᾽ ᾿Ινάχου 04 

στείλας ἐπεστράτευσε Καδμείων πόλιν. 

ΧΟ. πῶς γὰρ τροπαῖα Ζηνὸς Αἰγέως τόκος 

ἔστησεν οἵ τὲ συμμετασχόντες δορός; 

λέξον" παρὼν γὰρ οὐ παρόντας εὐφρανεῖς. 
ΑΓΙ.. λαμπρὰ μὲν ἀκτὶς ἡλίου, κανὼν σαφής. θῦ0 

ἔβαλλε γαῖαν" ἀμφὶ δ᾽ ᾿Ηλέκτρας πύλας 

ἔστην ϑεατὴς πύργον εὐαυγῆ λαβών. 

ὁρῶ δὲ φῦλα τρία τριῶν συστρεμμάτων᾽ 
τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐχτείνοντ᾽ ἄνω 

᾿Ισμήνιον πρὸς ὄχϑον, ὡς. μὲν ἦν λόγος, θῦ 
αὐτόν τ᾿ ἄνακτα, παῖδα κλεινὸν Αἰγέως. 

δι 

Ἁ Ἁ Ἁ ᾽ - Ὗ ,ὔ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ δεξιὸν τεταγμένους 
κέρας παλαιᾶς Κεκροπίας οἰκήτορας. 

λαιὸν δὲ Πάραλον ἑἐστολισμένον δορὶ 

κρήνην παρ᾽ αὐτὴν άρεος, ἱππότην δ᾽ ὄχλον 660 
πρὸς κρασπέδοισι στρατοπέδου τεταγμένον 

ἴσους ἀριϑμόν᾽ ἁρμάτων δ᾽ ὀχήματα 

ἔνερϑε σεμνῶν μνημάτων ᾿Αμφίονος. 

Κάδμου δὲ λαὸς ἧστο πρόσϑε τειχέων, 
νεκροὺς ὕπισϑεν ϑέμενος, ὧν ἔκειτ᾽ ἀγών. θ6ὅ 
ἱππεῦσι δ᾽ ἱππῆς ἦσαν ἀνθωπλισμένοι 

Ψ, ’ὕ 3 2 » ᾿ ΦΨ 2 Ο 

τετραύροισί τ ἀντί ἀρμαϑ' ἄρμασι. 

κῆρυξ δὲ Θησέως εἶπεν ἐς πάντας τάδε" 
σιγᾶτε, λαοί, σῖγα, Καδμείων στέχες, 
3 Υ͂ 3 ξ - Ο Ἃ ’ ἀκούσαϑ'" ἡμεῖς ἥκομεν νεκροὺς μέτα ὁτὸ 
ϑάψαι ϑέλοντες. τὸν Πανελλήνων νόμον 

, 5. Φλ ῇ “» σώζοντες, οὐδὲν δεόμενοι τεῖναι φόνον. 
κοὐδὲν Κρέων τοῖσδ᾽ ἀντεκήρυξεν λόγοις, 
ἀλλ᾽ ἧστ᾽ ἐφ᾽ ὅπλοις σῖγα. ποιμένες δ᾽ ὄχων 

θ4δὅ οὺς] ΒΘΙδΙτο, ὡς 7. [| ἀπ᾿] Οδμηΐου, ἐπ᾿ ΤΡ 047 τρόπαια 
ΤΡ] αἰγέος 0 οοττ. } 049 οὐ] Β0Υ081, τοὺς 7. | ἀπόντας Ρ 
θὅ2 ἔστη Γ᾿ | εὐαυγῆ] Ηρηηβίογμινβ, εὐαγῆ ΠΡ θὅ8 συστρεμμάτων] 
Νδποῖὶς, συστρατευμάτων 12, στρατευμάτων ἀπδθιβ [1{6118 ϑηῦθ σ᾽ ΘΙΈΒ15 
Ρ οθδδ [οτύ. ἐπώνυμον πρὸς ὄχϑον ᾿Ισμηνοῦ λόχους (λόχους ἴᾶτη ΚΚῖτο"- 
ΒΟ 0ὅ9 λαιὸν] ΠΘΙΒΙτο, αὐτὸν 7. 1 ἴον. ἐστομωμένον 0600 ἱπ- 
πότην δ᾽ ὄχλον] ϑοι!ρον, ἱππότην ὄχον ΠΡ 6604 πρόσϑε 1,, πρόστε 
Ρ, πρόσϑεν ἴῃ θ0ὅ ὄπισϑε Ρ 666 δ᾽] Ηοηιηδηῃ, ὃ᾽ ΤΡ ἱππῆς 
1}, ἱππῇῆς 'ρ 6601 ἅρμασιν 'ρ 0668 κήρυξ 1, }, κῆρυξ ρ] ϑησέος ρ 
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τετραύρων κατῆρχον ἐντεῦϑεν μάχης" ΟΤῦ 

πέραν δὲ διελάσαντες ἀλλήλων ὄχους, 
παραιβάτας ἔστησαν ἐς τάξιν δορός. 

χοὺ μὲν σιδήρῳ διεμάχονϑ᾽, οἱ δ᾽ ἔστρεφον 
πώλους πρὸς ἀλκὴν αὖϑις ἐς παραιβάτας. 

ἰδὼν δὲ Φόρβας, ὃς μοναμπύκων ἄναξ 080 

ἦν τοῖς ᾿Ερεχϑείδαισιν, ἁρμάτων ὄχλον, 
οἵ τ᾽ αὖ τὸ Κάδμου διεφύλασσον ἱππικόν, 
συνῆψαν ἀλκὴν κἀκράτουν ἡσσῶντό τε. 

λεύσσων δὲ ταῦτα κοὐ κλύων ἐκεῖ γὰρ ἦ 

ἔνϑ' ἄρματ᾽ ἠγωνίζεϑ᾽ οἵ τ᾽ ἐπεμβάται᾽ θ8 
[τἀκεῖ παρόντα πολλὰ πήματ᾽, οὐκ ἔχω] 
τί πρῶτον εἴπω, πότερα τὴν ἐς οὐρανὸν 

κόνιν ἐσαντέλλουσαν, ὡς πολλὴ παρῆν, 

ἢ τὰς ἄνω τὲ καὶ κάτω φορουμένας 

ἱμᾶσιν, αἵματός τὲ φοινίου ῥοάς, 690 

τῶν μὲν πιτνόντων, τῶν δὲ ϑραυσϑέντων δίφρων 

ἐς κρᾶτα πρὸς γῆν ἐκκυβιστώντων βία 

πρὸς ἁρμάτων τ᾽ ἀγαῖσι λειπόντων βίον; 

νικῶντα δ᾽ ἵπποις ὡς ὑπεῖδε τὸν στρατὸν 

Κρέων τὸν ἐνθένδ᾽, ἰτέαν λαβὼν χερὶ θ9ὅ 

χωρεῖ, πρὶν ἐλϑεῖν ξυμμάχοις δυσϑυμίαν. 

καὶ μὴν τὰ Θησέως γ᾽ οὐκ ὄκνῳ διεφϑάρη, 
ἀλλ᾽ ἵετ᾽ εὐθὺς λάμπρ᾽ ἀναρπάσας ὕπλα᾽ 
καὶ συμπατάξαντ᾽ ἐς μέσον πάντα στρατὸν 

ἔκτεινον ἐκτείνοντο, καὶ παρηγγύων Τ00 

6011 τάξιν] πάλην Ἠογνογάθη 078 καὶ οἱ 1, χ᾽ οἱ 1} 679 πρὸς] 
ΒΟΙΊ51, ἐς ΠΡῚ αὖτις Π'᾿ὃῬ Ο81 ὄχλον] Μαυκ]απα, ὄχον βουῖρῦο ὦ ΒΈΡΘΙ 
ον 1,, ὄχων βοτὶρῦο ον ΒΌΡΟΥΙ ὧν Γὶ' 0688 καὶ κράτουν 1., καὶ ᾽κράτουν 
Ῥ 084 λεύσων 1,}Ὁ, λεύσσων ρΡ | καὶ οὐ 1,, κοὐ 1ὦὀἑ}} ἦν 1} 
680 ἀο]ονιῦ Ἡρυνοιάθῃ 0817 πότερα 1,}, πότερον Ῥ΄] ἐς] ἴον. πρὸς 
088 ἐσαντέλλουσαν}] ΒΟΙΊΡΒΙ, προσαντέλλουσαν 1,}, προσαντέλουσαν Ῥ᾿᾿ 
Ῥοβῦ 689 Ἰαοπηδιη βὑαύαϊῦ Νποϊ τη βθοαύαβ Κι ΠΟ, Εουῦ. πῖπο βυαρία 
σἹοδθα Ηθβγοῃ. ἀναδρομαί: αὐξήσεις, βλαστήσεις. Εὐριπίδης ᾿Ικέτισιν 
ὙὙψιπύλῃ, νοϊαῦ ἀνδρῶν ἀναδρομάς 0690 φονίου ᾿, ΘΟ. }] ῥοαῖς 1,ῬὉ, 
ὁοὰς » 698 λιπόντων !, ὁοοτ."» 694 ὑπεῖδε τὸν] ΡοΙβομ, ὑπείδετο 
ἼΡΑ 18, 09ῦ τὸν ἐνθένδ᾽  Ἡρητηδημῃ, τὸ ἐνθένδ᾽ 1," γε τοὐνϑένδ᾽ » 
698. εν ΠΡ εν» 0699 συμπατάξαντ᾽ ἐς] ΒΙοιηῆο]α, συμπατάξαν- 
τες 1. 
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κελευμὺν ἀλλήλοισι σὺν πολλῇ βοῇ" 
ϑεῖν᾽ ἀντέρειδε τοῖς ᾿Ερεχϑείδαις δόρυ. 
λόχος δ᾽ ὀδόντων ὄφεος ἐξηνδρωμένος 
δεινὸς παλαιστὴς ἦν᾽ ἔκλινε γὰρ κέρας 
τὸ λαιὸν ἡμῶν" δεξιοῦ δ᾽ ἡσσώμενον Τοῦ 

φεύγει τὸ κείνων" ἦν δ᾽ ἀγὼν ἰσόρροπος. 
κἀν τῷδε τὸν στρατηγὸν αἰνέσαι παρῆν" 
οὐ γὰρ τό νικῶν τοῦτ᾽ ἐκύδαινεν μόνον, 

ἀλλ᾽ ὥχετ᾽ ἐς τὸ κάμνον οἰκείου στρατοῦ. 
ἔρρηξε δ᾽ αὐδήν, ὥσϑ᾽ ὑπηχῆσαι χϑόνα᾽ 7110 
ὦ παῖδες, εἰ μὴ σχήσετε στερρὸν δόρυ 
σπαρτῶν τόδ᾽ ἀνδρῶν, οἴχεται τὰ Παλλάδος. 
ϑάρσος δ᾽ ἐνῶρσε παντὶ Κραναϊδῶν στρατῷ. 
αὐτός 8 ὕπλισμα τοὐπιδαύριον λαβὼν 
δεινῆς κορύνης διαφέρων ἐσφενδόνα, 

ὁμοῦ τραχήλους κἀπικείμενον κάρα 
κυνέας ϑερίζων κἀποκαυλίξων ξύλῳ. 

μόλις δέ πῶς ἔτρεψαν ἐς φυγὴν πόδα. 
ἐγὼ δ᾽ ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην 
κἄκρουσα χεῖρας. οἵ δ᾽ ἔτεινον ἐς πύλας. 120 
βοὴ δὲ καὶ κωκυτὸς ἦν ἀνὰ πτόλιν 
νέων γερόντων, ἱερά τ᾽ ἐξεπίμπλασαν 

φόβῳ. παρὸν δὲ τειχέων ἔσω μολεῖν, 
Θησεὺς ἐπέσχεν" οὐ γὰρ ὡς πέρσων πόλιν 

μολεῖν ἔφασκεν, ἀλλ᾽ ἀπαιτήσων νεκρούς. 
τοιόνδε τοι στρατηγὸν αἱρεῖσθαι χρεών. 

ὃς ἔν τε τοῖς δεινοῖσίν ἐστιν ἄλκιμος 

μισεῖ ϑ᾽ ὑβριστὴν λαόν, ὃς πράσσων καλῶς 

ἐς ἄχρα βῆναι κλιμάκων ἐνήλατα 

ξητῶν ἀπώλεσ᾽ ὄλβον ᾧ χρῆσϑαι παρῆν. τ80 

«1 μι Όι 

«ἢ τΘ σι 

701 κελευσμὸν ΤΡ 102 ϑεῖν 1, ϑεῖν᾽ ἰ | κἀντέρειδε ρ 
108 ὄφεως 1,.Ρ, ὄφιος ἰ 10 δεξιοῦ] Μεανκ]αηα, δεξιὸν 7} τῸ0 'κεί- 
νῶν » 108 ἐχύδαινεν)] Ηδιτηδηη, ἐκέρδαινεν 1, Ὁ, ἐκήδευεν Ὀιπαουΐ 
110 ογύ. ὑπαχῆσαι 711 σχήσομεν ἨΙ]ΌΘΙο 112 σπαρτῶν ὑπ᾽ (πρὸς 
τ ὅπ. Θομβιηια 0) ἀνδρῶν οἴχεται. Ναιιοὶς 118 Κραναϊδῶν)] Μυβρτγδνα, 
δαναίδων 10" 116 κάρᾳ ἰ, κἀπικειμένας κάρᾳ ΠδΙΒΚκ6. 64 ον, ν. 
Ῥοβϑὺ 7117 γϑηΒ ΡΟ ΘΠ τι8 111 κἀποκαυλίξων) Οδπίον, κἀποδαυλίξων 
ἼΩΡ 118 ἔτρεψαν) Ποιτηϑηη, ἔτρεψεν 7." 1206 τοι] Ε]ΤΏΒΙΘΥ, 
τὸν ὮὭΡ 
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ΧΟ. νῦν τήνδ᾽ ἄελπτον ἡμέραν ἰδοῦσ᾽ ἐγὼ 

ϑεοὺς νομίζω καὶ δοκῶ τῆς συμφορᾶς 

ἔχειν ἔλασσον, τῶνδε τισάντων δίκην. 

44. ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 

φρονεῖν λέγουσι; σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεϑα 78ὅ 

δρῶμεν τὲ τοιαῦϑ᾽ ἃν σὺ τυγχάνῃς ϑέλων. 

ἡμῖν γὰρ ἦν τό τ᾽ 'άργος οὐχ ὑποστατόν, 
αὐτοί τε πολλοὶ καὶ νέοι βραχίοσιν" 

᾿Βτεοκλέους δὲ σύμβασιν ποιουμένου 

μέτρια ϑέλοντος οὐκ ἐχρήξομεν λαβεῖν, 140 
κἄπειτ᾽ ἀπωλόμεσϑ᾽. ὃ δ᾽ αὖ τότ᾽ εὐτυχής, 
λαβὼν πένης ὡς ἀρτίπλουτα χρήματα, 
ὕβοιξζ᾽ ὑβρίζων τ᾿ αὖϑις ἀνταπώλετο 
Κάδμου κακόφρων λαός. ὦ κενοὶ βροτῶν 

καὶ πρὸς δίκης γὲ πολλὰ πάσχοντες κακά, 140 

τὸ τόξον ἐντείνοντες οἱ καιροῦ πέρα 74 

λόγοις μὲν οὐ πείϑεσϑε, τοῖς δὲ πράγμασιν" 
πόλεις τ᾽, ἔχουσαι διὰ λόγου κάμψαι κακά, 

φόνῳ καϑαιρεῖσϑ᾽, οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα. 

ἀτὰρ τί ταῦτα; κεῖνο βούλομαι μαϑεῖν., τ80 

πῶς ἐξεσώϑης" εἶτα τἄλλ᾽ ἐρήσομαι. 
ΑΓΙΓ. ἐπεὶ ταραγμὸς πόλιν ἐκίνησεν δορί, 

πύλας διῆλθον, ἧπερ εἰσήει στρατός. 

44. ὧν δ᾽ εἵνεχ᾽ ἁγὼν ἦν, νεκροὺς κομίζετε; 
ΑΓΙΓ. ὅσοι γε κλεινοῖς ἕπτ᾽ ἐφέστασαν λόχοις. τῦ ζΌι 

7182 τῆς συμφορᾶς] Ἡθαΐῃ (τοι συμφορᾶς ϑοθ!Πρθυ), τὰς συμφορὰς 
ΤΡ 184 ταλαιπόρους [. ΟΟΥΥ. τη. ὙΘΟΘΗ ΙΒΒΙΤη8, 184 5η. φρονεῖν 
βοοτοὺς Πῖορ,. 1,. 9.71 780 λέγοιμ᾽ ἄν ΡΊαῦ. ΜοΥ. ». 1056 Ὁ 786 τοιάδ᾽ 
ἃ σύ γε τυγχάνεις φρονῶν Ρ]αὐδιομαβ, ἂν 7,0, ἃ , τυγχάνεις Ρ, τυγ- 
χάνης } 181 ἄλγος Ρ 188 καὶ νέοι] κεὔτονοι Β΄. ὅτι. ΘοΒιηηϊαί 
189 δὲ] ΦΖΔ0005, τε 7ἢΡ {140 ϑέλοντος] τὲ δόντος Μανκὶαπα, φέροντος 
ΦΦ 0005, διδόντος Ἠδτυίαηρ' 711 τυτὰ τοῦ Ὁ 7148 ὑβρίζων δ᾽ 
Ἠδηΐαηρ | αὖτις 1. αὐτὸς ΤΟΌΤΘΘ Τ4ὔ τὸ τόξον ἐντείνοντες οἱ] 
ΝδΌΟΚ, οἱ τόξον ἐντείνοντες (ἐκτείνοντες ᾿) τοῦ ΤΡ 146 δοΐθ 14 
ὑγϑη 581 141 λόγοις] ΒΟΙΊΡΒΙ, φίλοις 1... Οἷν. 1οη. 649, ὅορῃ. ΑἹ. 
380 148 56. ΒΌΒΡΘΟΙΙ 7149 διαιρεῖτ᾽ ΠουνοΥάθη τῦ2 δορός Ἠρι- 
τη} 7{7ὄἔ4- -7711 ΛαταβΌ ραῦῦθϑ ὁμοτο {πἸἹραπηῦ 1,.Ρ (7164 πούδιη πτιηὐ11 
οἸἸβουαηῦ, ἰὔθιη 708, τῷ αὖ 7609 οὐ 771 πα], 7170. ΟΠΟΥ πούδιη ᾿Υ86- 
ρου θη), οουτοχιὺ θα. Βυυιθομδηδ 164 εἴνεχ᾽ ἁγὼν] οὔνεχ᾽ ᾿ ὠγὼν 
Βδγηθ8 (ἁγὼν ῬοΥΒΟΠ), οὕνεκεν ἀγὼν 1,, οὔνεκ᾽ ἀγὼν ᾿ Τδῦ ὅσοι ἴῃ Υγ88. 
οὖ γρ. ὡς οἵ γε ἴῃ ταϑγρ'. 501. ἰ, ὡς οἵ ῬΊ λόχοις] ΠθΙΒκθ, δόμοις 1 
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44. πῶς φής; ὃ δ᾽ ἄλλος ποῦ κεκμηκότων ὄχλος; 
ἍΓΙΓ. τάφῳ δέδονται πρὸς Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

44. τοὐκεῖϑεν ἢ τοὐνϑένδε; τίς δ᾽ ἔϑαψέ νιν; 

ΑΓΓ. Θησεύς, σκιώδης ἔνϑ'᾽ ᾿Ελευϑερὶς πέτρα. 
424. οὗὑς δ᾽ οὐκ ἔϑαψε ποῦ νεκροὺς ἥκεις λιπών; 7600 

ΑΓΙΓ. ἐγγύς" πέλας γὰρ πᾶν ὅ τι σπουδάζεται. 

424. οὔ που πικρῶς νὶν ϑέραπες ἦγον ἐκ φόνου; 

ΑἍΓΓ. οὐδεὶς ἐπέστη τῷδε δοῦλος ὧν πόνῳ. 

ΕΠ  πσέτ τς ,, Ἴτο 

ΑΓΙΓ. φαίης ἄν, εἰ παρῆσϑ᾽ ὅτ᾽ ἠγάπα νεκρούς. 

“44. ἔνιψεν αὐτὸς τῶν ταλαιπώρων σφαγάς; «᾿ σ᾽ ζι 

ΑΓΙ.. κἄστρωσέ γ᾽ εὐνὰς κἀκάλυψε σώματα. 

“4. δεινὸν μὲν οὖν βάσταγμα κἀσχύνην ἔχον. 
ΑΓΙ.. τί δ᾽ αἰσχρὸν ἀνθρώποισι τἀλλήλων κακά; 

“42. οἴμοι" πόσου ὄφιν συνθϑανεῖν ἂν ἤϑελον. 

ΑΓΙΓ. ἄκραντ᾽ ὀδύρῃ ταῖσδέ τ᾽ ἐξάγεις δάκρυ. ττ0 
42]. δοκῶ μέν, αὐταί γ᾽ εἰσὶν αἵ διδάσκαλοι. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ ἐπαρῶ χεῖρ᾽ ἀπαντήσας νεκροῖς 

“Διδου τε μολπὰς ἐκχέω δακρυρρόους. 
φίλους προσαυδῶν, ὧν λελειμμένος τάλας 

ἔρημα κλαίω" τοῦτο γὰρ μόνον βροτοῖς 1τὅ 

οὐκ ἔστι τἀνάλωμ᾽ ἀναλωϑὲν λαβεῖν, 

ψυχὴν βροτείαν᾽ χρημάτων δ᾽ εἰσὶν πόροι. 

ΧΟ. τὰ μὲν εὖ, τὰ δὲ δυστυχῆ. ΒΤΌΡΠ. 
πόλει μὲν εὐδοξία 
καὶ στρατηλάταις δορὸς 780 
διπλάζεται τιμά" 

100 ποῦ] Ἠδηϊηϑηη, ποῖ 1}, πῇ } ἤκεις] Ηραίμῃ, ἥκει ΤΡ] πᾶν 
ὅ τι] πανστρατὶ 8600 8 102 οὔ που] 50110581, ἦ που 1,}. Ῥοβρὺ τθ8 
Ἰαοαπδτη βὐαθιῦ ἩθΘΥΤηΘΉΝ 104 φαίης γ᾽ ΟφὈΒαταὺ τθ0ῦ αὐτὸς] 
ΠΘΙΒΚΚ6, αὐτῶν 1,.Ὀ] ταλαιπόρων σφαγᾶς ἢ, ὁοΥγ. ᾿ 100 καὶ κάλυψε 
1,}, καὶ ᾿κάλυψε 1} 1601 οὖν] ΕἸΤΒ]Θγ, ἦν ΤΡ] καϊσχύνην Π})Ὀ 
108 τἀνϑρώπων κακά Νεδυοῖς 169 πόσου] ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂,, πόσῳ {7 " } σφι 11, 
σφιν 1ὉἢὈὉἙὉ ἤϑελον ἄν 1,}, ἂν ἤϑελον 1» ττ0 δάρυ Τ, δάκρυ» 112 εἶμ᾽ 
ἐπαρῶ] ἘΠΤΆ5]6Υ (ἐπαίρων ἴᾶτα Μδυ]απα), εἶεν αἴρω ΤΡ 114 λελει- 
μένος ῬΟ ΟΟΥΤ. ᾿ ἡτῦ ἔρημα] ἔοτί. ἀνόνητα. Οἷν. Ηργο. 116, Φοπ. 879 

{111 ἴον. βρότειον 1 δ᾽ ἔστιν πάλιν ῬΥ]ΏΖ 181 τιμά] Μαιυκίδμα, 
τιμή ΤΡ 

Ἐπ πανῖρὶ 95, ΒΆΡΡΙΪΟΘ8. Β 
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ἐμοὶ δὲ παίδων μὲν εἰσιδεῖν μέλη 
πικρόν, καλὸν ϑέαμα δ᾽, εἴπερ ὄψομαι 
τὰν ἄελπτον ἁμέραν, 

ἰδοῦσα πάντων μέγιστον ἄλγος. 78 

ἄγαμόν μ᾽ ἔτι δεῦρ᾽ ἀεὶ Δη ΒΥ. 
χρόνος παλαιᾶς πατὴρ 
2 2 ς ’ ΄ 
ὥφελ᾽ ἀμερας κτίθαι. 

τί γάρ μ᾽ ἔδει παίδων; 

τὸ μὲν γὰρ ἤλπιξον ἂν πεπονϑέναι 790 
πάϑος περισσόν, εἰ γάμων ἀπεξύγην, 

Ὁ ᾿] ς - Ἂ 

νῦν δ᾽, ὁρῶ σαφέστατον 

κακὸν τέκνων φιλτάτων στέρεσϑαι. 

ἀλλὰ τάδ᾽ ἤδη σώματα λεύσσω 

τῶν οἰχομένων παίδων" μελέα 19 
“- οι 3 Λ ᾿ - , 

πῶς ἂν ὀλοίμην σὺν τοῖσδε τέκνοις 

κοινὸν ἐς “Ἥιδην καταβᾶσα:; 

424. στεναγμόν, ὦ ματέρες, ΒΙΤΌΡΗ. 
τῶν κατὰ χϑονὸς νεκρῶν 

ἀύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ ἀντίφων᾽ ἐμῶν 800 
στεναγμάτων κλύουσαι. 

ΧΟ. ὧὦ παῖδες, ὦ πικρὸν φίλων 
προδηγόρημα ματέρων, 

προσαυδῶ σὲ τὸν ϑανόντα. 

44. ἰὼ ἰώ. ΧΟ. τῶν γ᾽ ἐμῶν κακῶν ἐγώ. 80 

ΣΙ.  ἀἰδϊ  -ΧΟύς σοῦ ἢ. 

44. ἐπάϑομεν ὦ ΧΟ. τὰ κύντατ᾽ ἄλγη κακῶν. 
424. ὦ πόλις ᾿Ζργεία, τὸν ἐμὸν πότμον οὐκ ἐσορᾶτε; 

182 παίδων 1, "Ὁ, τῶν παίδων 1} 184. ἁμέραν] Ηοητηθηπ, ἡμέραν 
17} ἷἴ86 μ᾽ ἔτι] μὲ τὸ Μιβργανθ 187 56. παλαιᾶς .. ἁμέρας] 50Υ1Ρ51. 
παλαιὸς .. ἁμέρα Τ᾿) 189 μ᾽ ἔδει] ΜαγκΙαηα, μὲ δεῖ ΠΡ 190 τὸ 
πρὶν Ῥτίηζ, τί μὲν Νὅυοῖϊς ἤλπιζον 1,.:Ῥ, οὐκ ἤλπιξον 1} 108 στέρε- 
σϑαι] ΒΙοιαΠο]α, στερεῖσθαι 1,., 568. σϑαν Δα. ἐ, στερεῖσα ΜενκΚΙαπα 
7199 νεχυῶν Ῥ᾿ ὁοτγ.» 800 ἀύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ 17, ἀύσατ᾽ ἀπύ- 
σατ᾽ ἴ 805 424. οτὰ. Ρ, δᾶ. ρ (βαροϑὺ 1) ἰώ μοι μοι ,.Ὀ. ἰὼ ἰὼ 
ρ | ΧΟ. οι. 1,.}, δαᾶ. Ηρυταϑηῃ [ ἐγώ] ἴον. ἰώ 806 44 εὖ ΧΟ. 
δ 41410ὺ Ἡθυιηδηπ [| αἱ αἱ αἱ 1., αἷ αἶ αἷ 0, ὑουύϊαμη αὐ 46]. ἰ, ααἱ 8ά- 
ΒΟΙΙρΒΙὺ λείπει. Οἷν. δὰ ν. 819 8017 ὑούυϑ ομουῖ ἴῃ 1,.}, οοντοσχιὺ Ἠθτ- 
τηϑηη [ ἔπαϑον μὲν 1, "Ὁ, αἱ αἱ ἐπάϑομεν »] ὦ ΤΡ 
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ΧΟ. ὁρῶσι κἀμὲ τὰν τάλαι- 
ναν, τέκνων ἄπαιδα. 810 

“4242. προσάγετε τῶν δυσπότμων ; Θηὐϑύτ. 

σώμαϑ'᾽ αἱματοσταγῆ, 

σφαγέντας οὐκ ἄξι᾽ οὐδ᾽ ὑπ᾽ ἀξίων, 

ἐν οἷς ἀγὼν ἐκράνϑη. 

ΧΟ. δὃδόϑ᾽, ὡς περιπτυχαῖσι δὴ 81 

χέρας προσαρμόσασ᾽ ἐμοῖς 
ἐν ἀγκῶσι τέκνα ϑῶμαι. 

“4,4. ἔχεις ἔχεις. ΧΟ. πημάτων γ᾽ ἅλις βάρος. 
42. αἰαῖ. ΧΟ. τοῖς τεκοῦσι δ᾽ οὐ λέγεις; 

424. ἀϊίζετέ μου. ΧΟ. στένεις ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἄχη. 890 

424. εἴϑε μὲ Καδμείων ἔναρον στίχες ἐν κονίαισιν. 

ΧΟ. ἐμὸν δὲ μήποτ᾽ ἐξύγη 

δέμας ἐς ἀνδρὸς εὐνάν. 

424. ἴδετε κακῶν πέλαγος. ὦ 

ματέρες τάλαιναν τέκνων. 82 
ΧΟ. κατὰ μὲν ὄνυξιν ἠλοκίσμεϑ᾽, ἀμφὶ δὲ 

σποδὸν κάρα κεχύμεϑα. 

424. ἰὼ ἰώ μοί μοι: 

κατά μὲ πέδον γᾶς ἕλοι, 

διὰ δὲ ϑύελλα σπάσαι, 880 

πυρός τὲ φλογμὸς ὁ Ζιὸς ἐν κάρᾳ πέδοι. 
ΧΟ. πικροὺς ἐσεῖδες γάμους, 

πικρὰν δὲ Φοίβου φάτιν᾽ 

809 ὁρῶσι κἀμὲ τὰν] Ἡροϊτηβοοίῃ (τὰν ἴᾶτπι ΜαυΚΙΔπ4), ὁρῶσιν ἐμὲ 
τὴν 1,.Ὀ, ὁρῶσι δῆτ᾽ ἐμέ γε τὴν ἰ, ὁρῶσι κἀμὲ δῆτα τὴν »5ῷὶ 811 44. οτι. 
1}, δαά. } τῶν οτὰ. 1... δαατϊατῦ Ἡθηυτήδηη [| δυσπότμω 1.,.Ὀ, δυσπότ- 
μῶν ὉΡΟΡΥ. Ῥαγθ. 818 σφαγέντας οὐκ] Εἰ. . ἘγΙΖβομθ, σφαγέντ᾽ οὐκ 
1,Ῥ, σφαγέντα τ᾽ οὐκ 814 ἐγὼν 17, ἀγὼν» 81 ΧΟ.] Βδγη65, 
42]. ἢ οὖ ἴῃ τᾶβ. ἱ 810 προσαρμόσασ᾽ ] Ηοιϊηδηπῃ, προσαρμόσας ΠΡ 
910 72. 0ΧΟῚ] Μαυβροτανο, ΧΟ... 442. Ὁ} 819 ὑούαβ ΘΠΟΥῚ οϑὺ 1ῃ 
1,.Ρ, οοΥ. Μυβρτανθ. ΦΌΡΟΥ τοῖς τεκοῦσι 501. περισσόν ἰ| δ᾽ οὐ λέγεις:] 
δ᾽ αὖἦ λέγεις ῬυϊύΖβομθ, ἔουῦ. τόδε λέγεις 820 ἴοτῦ. στένοντος ἀμφοῖν 
γ᾽ 828 ἐμὸ 1,, ἐμὸν 1} δέμας ἐς 1,}Ὁ, δέμας γ᾽ εἴς τιν᾽ ᾿, δέμας εἴς 
τιν᾽ ρ, σῶμ᾽ ἐς ἨοΙπιβοοίῃ 824 κακὸν ᾿᾽ ΟΟΥ. Ρ᾿ 824. 54. ἴδετε 
ματέρες κακῶν πέλαγος ὦ τάλαιναι τέκνων Ε'.Υ. ΒΥΙΖΒοηθ 82ὅ μρὲς ΤΡ 

826 ἀμφὶ 1,, ἀφὶ Ρ 821 κάρᾳ] ΒομηΠίηνσ, κάρα ΤΡ 828 αἰζθυυτῃ 
ἰὼ ἀδ]οὺ θιπᾶοῦ 880 διὰ τησῦ. ἴῃ διὰ δὲ 7,, διὰ δὲ Ρ 
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ἔρημά σ᾽ ἃ πολύστονος Οἰδιπόδα 88 
δώματα λιποῦσ᾽ ἦλϑ᾽ ᾿Ερινύς. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

μέλλων σ᾽ ἐρωτᾶν, ἡνίκ᾽ ἐξήντλεις στρατῷ 

γόους [ἀφήσω], τοὺς ἐχεῖ μὲν ἐκλιπὼν 

εἴασα μύϑους᾽ νῦν δ᾽ ᾿άδραστον ἱστορῶ᾽" 840 

πόϑεν ποϑ' οἵδε διαπρεπεῖς εὐψυχίᾳ 
ϑνητῶν ἔφυσαν; εἰπέ γ᾽ ὡς προφέρτερος 
νέοισιν ἀστῶν τῶνδ᾽" ἐπιστήμων γὰρ εἶ. 

εἶδον γὰρ αὐτῶν κρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ 

τολμήμαϑ', οἷς ἤλπιζον αἱρήσειν πόλιν. 84 

ὃν δ᾽ οὐκ ἐρήσομαί δε, μὴ γέλωτ᾽ ὔὄφλω, 
ὅτῳ ξυνέστη τῶνδ᾽ ἕκαστος ἐν μάχῃ 

ἢ τραῦμα λόγχης πολεμίων ἐδέξατο. 

κενοὶ γὰρ οὗτοι τῶν τ᾽ ἀκουόντων λόγοι 
καὶ τοῦ λέγοντος" οὔτις ἐν μάχῃ βεβὼς 860 
λόγχης ἰούσης πρόσϑεν ὀμμάτων πυκνῆς 

σαφῶς ἀπήγγειλ᾽ ὅστις ἐστὶν ἁγαϑός. 

οὐκ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ ἐρωτῆσαι τάδε 

οὔτ᾽ αὖ πιϑέσϑαι τοῖσι τολμῶσιν λέγειν" 
μόλις γὰρ ἄν τις αὐτὰ τἀναγκαῖ᾽ ὁρᾶν 8δῦ 
δύναιτ᾽ ἂν ἑστὼς πολεμίοις ἐναντίος. 

44. ἄκουε δή νυν καὶ γὰρ οὐκ ἄκοντί μοι 

δώδως ἔπαινον τῶνδ᾽, ἐγώ τε βούλομαι 
φίλων ἀληϑῆ καὶ δίκαι᾽ εἰπεῖν πέρι. 
ὁρᾷς τὸ “ἴον οὗ βέλος διέπτατο:; 860 
Καπανεὺς ὅδ᾽ ἐστίν" ᾧ βίος μὲν ἦν πολύς, 

8806 ἔρημά ο᾽] Ηθτιηδηῃ (ἔρημα δ᾽ ΜανκΚ]ΔΠ4), ἔγημασ 1. 886 ἐριν- 
νύς ΠΡ 8581 σ᾽ 1,}, γ᾽ ῬΊ ἐξήντλεις) Τοτύ. ἐξήχεις 889 ἀφήσω 6χ 
αἰ ορυαρμῖω μύϑους ἀφήσω οτὔστη νΙἀθῦατ, ἔογῦ. στεναατούς 840 εἴασα] 
ΕἸ]ΙΆΒ]6Υ, εἰς τὰ σὰ 1,}, εἰς τὰ σά γε 1 1 εἰσορῶ 1,.Ὁ, ἧἷστο διιρει εἶσο 
ΒοΥυ. 0 [ἄδραστε, σ᾽ ἱστορῶ ΤΠ]Τλ5] 7 842 προφέρτερος] 5011051, σοφώ- 
τερος ΠΡ 844 αὐτὸν ᾿ | λέξαν] ἴον. δεῖξαι 848 πολεμίας Μει- 
Ἰαπα 849--ὅ2 ἀρ]οραῦ οἱ Ναυοικ. ΟἿ. Ε], 818. Του. ρούϊαϑ ν. ἡ 
858---Θ ΔΌΙΟΙΘΠΘΙ 849 κενοὶ] ατούϊιβ, κοινοὶ 1," 860 οὔτις] Βα:- 

65, ὕστις Π)}Ὀ 8ὕῦῶ ἀγαϑός] οὐτὰ Μιΐοπο Μαευκδηα, ἀγαϑός ΠΡ 
8ὕ4 αὖ] Πδίβῖτθ, ἂν ΤΠ | πιϑέσϑαι ἴῃ πυϑέσϑαι ταῦ. ἰ τολμῶσι 1, Ὁ, 
ν 84. 801 δὴ νῦν ΠῚ ἈΦὄΒΞδῦβ τῶνδ᾽] Μαιμῃῖδθ, τῶν 1. | ἐγώ 
τε] Ναυοῖς, ἔγωγε 1.,, ἔγω τε Ῥ 800 τὸ Ζ4ἴον ῬοΙγΌ. Κ' 9, τὸν ἁβρὸν 
1,0, τὸ λάβρον ΤΎτννΙ 

3}. ὙΨΨ,Ι ὌΝ 
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ἥκιστα δ᾽ ὄὕλβῳ γαῦρος ἦν" φρόνημα δὲ 
οὐδέν τι μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνήρ, 
φεύγων τραπέξαις ὅστις ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν 

τἀρκοῦντ᾽ ἀτίξζων᾽ οὐ γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ 80 

τὸ χρηστὸν εἶναι, μέτρια δ᾽ ἐξαρκεῖν ἔφη. 
φίλοις τ᾽ ἀληϑὴς ἦν φίλος παροῦσί τε 
καὶ μὴ παροῦσιν᾽ ὧν ἀρυιϑμὸς οὐ πολύς. 
ἀψευδὲς ἦϑος, εὐπροσήγορον στόμα, 
ἄκρατον οὐδὲν οὔτ᾽ ἐς οἰκέτας ἔχων 8τ0 
οὔτ᾽ ἐς πολίτας. τὸν δὲ δεύτερον λέγω 
Ἑτέοκλον, ἄλλην χρηστότητ᾽ ἠσκηκότα᾽ 

νεανίας ἦν τῷ βίῳ μὲν ἐνδεής, 
πλείστας δὲ τιμὰς ἔσχ᾽ ἐν ᾿Αργεία χϑονί. 
φίλων δὲ χρυσὸν πολλάκις δωρουμένων 8Τῦ 
οὐκ εἰσεδέξατ᾽ οἶκον ὥστε τοὺς τρόπους 

δούλους παρασχεῖν χρημάτων ξευχϑεὶς ὕπο. 

τοὺς δ᾽ ἐξαμαρτάνοντας, οὐχὶ τὴν πόλιν 
ἤχϑαιρ᾽" ἐπεί τοι κοὐδὲν αἰτία πόλις 
κακῶς κλύουσα διὰ κυβερνήτην κακόν. 880 

ὁ δ᾽ αὖ τρίτος τῶνδ᾽ ᾿Ιππομέδων τοιόσδ᾽ ἔφυ; 
παῖς ὧν ἐτόλμησ᾽ εὐθὺς οὐ πρὸς ἡδονὰς 

Μουσῶν τραπέσϑαι πρὸς τὸ μαλϑακὸν βίου, 
ἀγροὺς δὲ ναίων, σκληρὰ τῇ φύσει διδοὺς 

ἔχαιρε πρὸς τἀνδρεῖον, ἔς τ᾿ ἄγρας ἰὼν 88 
ἵππους τ᾽ ὀχμάξων τόξα τ᾽ ἐντείνων χεροῖν. 
πόλει παρασχεῖν σῶμα χρήσιμον ϑέλων. 

802 φρόνημα] ἔοτύ. ϑοίνημα (ϑοίναμα) 864 φεύγων] ψέγων 
Αὐμρη. ΤΥ 169 Α (μισῶν άθτη Ί 260 ΕἾ | τραπέξαις Ρὶ 564 αὐ ἴῃ γὙ8ϑ8. 
501. }] ὕστις] εἶ τις Αὐπθῃ. ΙΝ 169 α 868 ἀτίζων] ἐπαινῶν ΑΥἰΠ6η. 1. 1. 
8607 φίλοις .. φίλος παροῦσι] νθ] φίλος... φίλοις παροῦσι ἈΠ ΘΙΒΚΟ, 
φίλος .. φίλος τοῖς παροῦσι {7 ἢ | τ᾽] ἴοτ. δ᾽ 810 ἄκρατον] ΤιΘῃἰϊηρ, 
ἄκραντον Τ᾿ | οὔτ᾽] Μαυκίαπα, οὐδ᾽ ΠΡ 872 ἄλλην Ρ, ἄλλον 1,, 
564 ὁ 1π γΥ85. 5801. ἡ 8714 πλείστους Ῥ, ΟΘΟΥΥ. ρ | ἔσχ᾽ ἐν ϑοὈ. Η. 9ὅ, 21 
(ἔσχ᾽ ἐν ᾿Δργείων πόλει), ἔσχεν 1, 81ὅ φίλων] πολλῶν Ε΄. σα. ϑομτηηαὺ 
χρυσῶν Ῥ, ΟΟΥΥ. ᾿ 810 οἶκον] ἴοτύ. οὐδὲν 876 5α. οὐδὲ τοὺς .. 
παρέσχε χρημάτων πεισϑεὶς ϑΐο!. ἢ. 406, 4 878 δ᾽] Βίοραθραβ, τ 1] 
πόλιν] τύχην ϑίοθαθαβ 879 τοί γ᾽ οὐδὲν 1,, τί γ᾽ οὐδὲν Ῥ, τοι 
κοὐδὲν ρ, κατ᾽ οὐδὲν ϑίοθδοιι | πόλις] πέλει ϑύοθθιβ 880 κακῶς 
ἀκούευν ϑοθδοιιβ 888 πρός τε μαλϑακὸν βίον ΠΘΙΒΙτ6, καὶ τὸ μαλ- 
ϑακὸν βίου ΕῚΣ 88 ἔχαιρε] ἴον. ἔχριμπτε 880 ἵππους τ᾽ ὀχμάζξων] 
Ἠθυνθυάθῃ, ἵπποις τε χαίρων ΤΡ 
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ὁ τῆς κυναγοῦ δ᾽ ἄλλος ᾿“ταλάντης γόνος 
παῖς Παρϑενοπαῖος, εἶδος ἐξοχώτατος, 
᾿Δρκὰς μὲν ἦν, ἐλθὼν δ᾽ ἐπ’ Ἰνάχου ῥοὰς 890 
παιδεύεται κατ᾽ άργος. ἐκτραφεὶς δ᾽ ἐκεῖ 
πρῶτον μέν, ὡς χρὴ τοὺς μετοικοῦντας ξένους, 

λυπηρὸς οὐκ ἦν οὐδ᾽ ἐπίφϑονος πόλει 

οὐδ᾽ ἐξεριστὴς τῶν λόγων, ὅϑεν βαρὺς 

μάλιστ᾽ ἂν εἴη δήμότης τὲ καὶ ξένος. Β9ῦ 
λόχοις δ᾽ ἐφεστὼς ὥσπερ ᾿Δργεῖος γεγὼς 

ἤμυνε χώρα, χὡπότ᾽ εὖ πράσσοι πόλις, 
ἔχαιρε, λυπρῶς δ᾽ ἔφερεν, εἴ τι δυστυχοῖ. 
πολλοὺς δ᾽ ἐραστὰς κἀπὸ ϑηλειῶν ὅσας 
ἔχων ἐφρούρει μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. 900 
Τυδέως δ᾽ ἔπαινον ἐν βραχεῖ ϑήσω μέγαν" 
οὐκ ἐν λόγοις ἦν λαμπρός, ἀλλ᾽’ ἐν ἀσπίδι 
δεινὸς σοφιστής, τῶν ἀγυμνάστων σφαγεύς. 

[γνώμῃ δ᾽ ἀδελφοῦ Μελεάγρου λελειμμένος, 
ἴσον παρέσχεν ὄνομα διὰ τέχνης δορός, 90ὅ 

εὑρὼν ἀκριβῆ μουσικὴν ἐν ἀσπίδι" ; 

φιλότιμον ἦϑος πλούσιον, φρόνημα δὲ 
ἐν τοῖσιν ἔργοις. οὐχὶ τοῖς λόγοις ἔχων.] 

ἐκ τῶνδε μὴ ϑαύμαξε τῶν εἰρημένων, 

Θησεῦ. πρὸ πύργων τούσδε τολμῆσαι ϑανεῖν. 910 

τὸ γὰρ τραφῆναι μὴ κακῶς αἰδῶ φέρει" 

αἰσχύνεται δὲ τἀγάϑ᾽ ἀσκήσας ἀνὴρ 

κακὸς κεκλῆσϑαι πᾶς τις. ἡ δ᾽ εὐανδρία 

διδακτός, εἴπερ καὶ βρέφος διδάσκεται 

888 ἄλλος] οτύ. ἁβρὸς 80 δημότις ΤᾺ ΟΟΥΥ. ᾿ 896 ἐφεστὼς] 
ΒΙοιηῆο]α, ἐνεστὼς ΠΡ 8097 καὶ ὁπότ᾽ 1,, χ᾽ ὡπότ᾽ 1ἑᾧἑΨ 898 ἔφερεν] 
ατούϊαβ, ἔφερ᾽ 1...) δυστυχοῖ] Ηθαΐμ, δυστυχεῖ 1..Ὁ 8099 ὅσας] ἴσας 
Οδηύου, πόϑους Ματομαμὺ 899 54. ἀο]ϑὺ 1,.. Πιπμάουνῦ 902 λαμπρός] 
δεινός 5010]. Π. Ζ 400 908 τῶν ἀγυμνάστων σφαγεύς)] ὁχ Νιυμηθ}11 
Πρτο περὶ τῆς τῶν ᾿ἡκαδημαϊκῶν πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως, ΑΌΪ ἀΘ6 Ατ- 
ΟΟΒ1]80 παθὸ βαηῦ: ὠνομάξετο οὖν δεινὸς σοφιστὴς τῶν ἀγυμνάστων σφα- 
γεύς ὙΥΙδιηονί (Ήθηια. ΧΙ ρ. 802 5α.), πολλά τ᾽ ἐξευρεῖν σοφά Τ0) 
(σοφός Του). δοιβαιη ἀρθίθνοσαῦ Ῥουβοπ αὖ ΟΠΙΒΒΙΠ] ἀριια 5000]. δὰ 
Ήοτῃ. 1]. “ 400, αἰ ν. 902 δαΐοιῦ 904---8 ἀο]ονῦ που 908 ἔχων] 
1ο. Τοδχηδβο, ξ΄ 2, σον ΠΡ 918 χεκλῆσϑαι ϑΐο!. ἢ. 1, ὅ, Ιοῶππη. 9) ὲ- 
τηδ 80. ιγ΄ 8, γενέσθαι 1. 914 διδακτόν ὥϊοὈ. οὐ Ἰοᾶπηθβ, οἷν. ΗἸΡΡ. 
448 | βρέφη ἸοΔΠΏΘ5 
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λέγειν ἀκούειν ὃ'΄ ὧν μάϑησιν οὐκ ἔχει. 91 

ἃ δ᾽ ἂν μάϑῃ παῖς, ταῦτα σῴξεσϑαι φιλεῖ 

πρὸς γῆρας. οὕτω παῖδας εὖ παιδεύετε. 
ΧΟ. ἰὼ τέκνον. δυστυχῆ σ᾽ : 

ἔτρεφον, ἔφερον ὑφ᾽ ἥπατος 

πόνους ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν ὠδῖσι" καὶ νῦν 920 

“Ἅιδας τὸν ἐμὸν ἔχει 
μόχϑον ἀϑλίας, ἐγὼ δὲ 
γηροβοσκὸν οὐκ ἔχω 

τεκοῦσ᾽ ἃ τάλαινα παῖδα. 
ΘΗ. καὶ μὴν τὸν Οἰκλέους γε γενναῖον τόκον 99 

ϑεοὶ ξῶντ᾽ ἀναρπάσαντες ἐς μυχοὺς χϑονὸς 

αὐτοῖς τεϑρίπποις εὐλογοῦσιν» ἐμφανῶς" 

τὸν Οἰδίπου δὲ παῖδα, Πολυνείκη λέγω, 
ἡμεῖς ἐπαινέσαντες οὐ ψευδοίμεϑ᾽ ἄν. 

ξένος γὰρ ἦν μοι πρὶν λιπὼν Κάδμου πόλιν 980 
φυγῇ πρὸς ἴ4ργος διαβαλεῖν αὐϑαιρέτῳ. 

ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὃ δρᾶν σε βούλομαι τούτων πέρι; 

424. οὐκ οἶδα πλὴν ἕν. σοῖσι πείϑεσϑαι λόγοις. 
ΘΗ. τὸν μὲν Διὸς πληγέντα Καπανέα πυρὶ 

44. ἢ χωρὶς ἱερὸν ὡς νεκρὸν ϑάψαι ϑέλεις; 98 
ΘΗ͂. ναί: τοὺς δέ γ᾽ ἄλλους πάντας ἐν μιᾷ πυρᾷ. 

“4324. ποῦ δῆτα ϑήσεις μνῆμα τῷδε χωρίσας: 

ΘΗ. αὐτοῦ παρ᾽ οἴκους τούσδε συμπήξας τάφον. 

44. οὗτος μὲν ἤδη δμωσὶν ἂν μέλοι πόνος. 
ΘΗ. ἡμῖν δέ γ᾽ οἵδε' στειχέτω δ᾽ ἄχϑη νεχρῶν. 940 

915 λέγειν τ᾽ οὐ ὧν μάϑησις ἐν λόγῳ Ἰοδπηθθ. Δ θυβιαβ βυβρθοῦαβ 
916 μάϑῃ ϑίον. οὐ Τοᾶππθβ, μάϑοι 7. | παῖς]  ΙΟΚοηδοσ, τις ΤΡ 
ΟἹΥ εἰς γῆρας ΤΟΔΠΠ65 928 γηρωβοσκὸν Π60Ὀ 924 τεκοῦσ᾽ ἃ] Ποτ- 
τη, τελοῦσα ΠΡ᾿ 9285 ΘΗ.] Μύυβρταᾶνθ, 44}, 1,} | Οἰκλέους] 
Βτιοάθαμ, ἰοκλέους ΤΡ 926 ἀναρπάσαντες] ἀφαρπάσαντες ῬΔΙΘΥ ᾿ 
ΞΟΠ ̓  1πρ 928 δὲ] Ηθηηδημ, τὸ 7] Πολυνείκη} ἘΠΤΉΒΙΘΥ, 
πολυνείκην 10. 929 Τοτὺ. ψευσαίμεϑ' 981 αὐϑαιρέτῳ] ΒΟΙΡΒΙ, 
αὐϑθαίρετος Π7Π:}ὃὉῬ 982 δρᾶν σε] Μαεγκαπα, δρᾶσαι ΠΡ 9388.-.--89 ΤΊΘΒΘΙ 
οὐ Αἀγαϑὺ! πούϑθ ρουγτηπύαθαθ τη 1,.}, οοττοχιὺ Μαβργαν 988 πείσεσϑαι 
Μουκ]απὰ ο8ὅ Τογὺ. ἱερόν μ᾽ 951 ποῦ ϑήσεις δῆτα τῶδε μνῆμα 
χωρίσας, 504 ἸΙΠ06γ15 β α δ᾽. 7 8. Βυροιβουρῦ τϑούσπι ογάϊπθυη τϑϑυϊθαϊ 
1,, αἀὔθιη παροὺ οὐϊδιη Ρι 1ῃ τηᾶτρ, οὕτω γρ. ποῦ δῆτα ϑήσεις μνῆμα 
τῶδε χωρίσας ἰ | ἴοτύ. ϑήσω 988 οἴκους] ΠΘΙΒΙτο, οἰκτροὺς ΣΡ 
989 οὗτος] ΠοΙΒΙκθ, αὐτὸς ΠΡ 940 ΘΗ͂. οτι. 1, Ῥ, δᾶ, Μυβρυδᾶνθ 
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“- 

44. τ΄, ὦ τάλαιναν μητέρες, τέκνων πέλας. 

ΘΗ. ἥκιστ᾽, ᾿ἄδραστε, τοῦτο πρόσφορον λέγεις. 
44. πῶς; τὰς τεκούσας οὐ χρεὼν ψαῦσαι τέκνων; 

ΘΗ. ὄλοιντ᾽ ἰδοῦσαι τούσδ᾽ ἂν ἠλλοιωμένους. 

44. πικρὰ γὰρ ὄψις αἷμα κὠτειλαὶ νεκρῶν. 94ὅ 
ΘΗ. τί δῆτα λύπην ταῖσδε προσϑεῖναι ϑέλειο: 
44. νικᾷς. μένειν χρὴ τλημόνως" λέγει γὰρ εὖ 

Θησεύς" ὅταν δὲ τούσδε προσϑῶμεν πυρί, 

ὀστᾶ προσάξεσϑ᾽. ὦ ταλαίπωροι βροτῶν, 

τί κτᾶσϑε λόγχας καὶ κατ᾿ ἀλλήλων φόνους 900 
τίϑεσϑε; παύσασϑ', ἀλλὰ λήξαντες πόνων 
ἄστη φυλάσσεϑ᾽ ἥσυχοι μεϑ’ ἡσύχων. 
σμικρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βίου" τοῦτον δὲ χρὴ 

ὡς ῥᾷστα καὶ μὴ σὺν πόνοις διεκπερᾶν. 

ΧΟ. οὐκέτ᾽ εὔτεκνος, οὐκέτ᾽ εὔ- ΒΙΤΌΡἢ. 968 
παις, οὐδ᾽ εὐλογίας μέτε- 

στίν μοι κουροτόκοις ἐν ᾿Ζ4ργείαις" 

οὐδ᾽ ἄρτεμις λοχία 
προσφϑέγξαιτ᾽ ἂν τὰς ἀτέχνους. 

δυσαίων δ᾽ ὁ βίος, 960 
πλαγχτὰ δ᾽ ὡσεί τις νεφέλα 

πνευμάτων ὑπὸ δυσχίμων ἀίσσω. 

δ ᾿ , ἰχ Ἁ , . 

ἑπτὰ ματέερὲες ἑπτὰ κού- ΘΠ ΙΒΥΥ. 
2 74 2 δ ΄ 

ρους ἐγεινάμεϑ' αἱ ταλαί- 

πῶροι κλεινοτάτους ἐν ᾿4ργείοις" 9θ0ὅ 

καὶ νῦν ἄπαις ἄτεκνος ' 

944 ΘΗ. οτι. Ρ, δᾶ. ρ, Αἀγαβῦϊ πούδιη παροὺ 1. [| ὄλλοιντ᾽ ΤΠ}, 
ὄλλοιτ᾽ Ῥ,' λυποῖντ᾽ ΚΙτΟΒΠΟΗ͂ 94 5α. πούδϑ. οἵη. 1... δα. Ἡθυτηδηη 
946 πικρὰ γὰρ ὄψις] Προίδῖτθ, πικραὶ γὰρ ὄψεις ΤΡ | αἷμα κὠτειλαὶ 
νεμρῶν}] Τοὰῦρ, καὶ ἅμα εὖ νἱἀοίαν 1., κἄμα Ῥ, τῶ τέλει νεκρῶ 11," 
χ᾽ ἅμα τῶ τέλει νεκρῶ ἰ, χ᾽ ἁμάτω πέλει, νξβκρῶ 947 42]. οτα. 
ΤΡ δα. ἢ 0949 βροτοὶ 0 961 τίϑεσϑ᾽ ἁπαύστους: δα ιπτ |ου, 
ον. τίϑεσϑε: μὴ δῆτ᾽ (μὴ τοῦτ᾽ ΚαγδΒοτ) οὔ ἄστυ 1,Ὁ, ἄστη ἰ οὐ 
ΒΌΡΟΥβουρίο πόλεις »» ϑῦδ οὐκ (ταῦ. ἴπ οὐκέτ᾽) εὔτεχλχνος 79 900 εὖ- 
λογίας] ΒΟΙΡΒ1, εὐτυχίας ΤΡ 957 μέτεστι 1}, μέτεστιν 
960 δυσέων 1, οοττ. Ρ | αἰὼν δὲ δυσαίων ἘΒυΙύθοΠθ 962 δυσχίμων] 
Ἠδυτάδημη, δυσχείμων Π9ὉῬ 908 μρές 1}, μα ΒΌΡΟΙ μ' 801. ἢ 
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γηράσκω δυστανοτάτως. 
οι δ᾽. ἃ , 

οὔτ ἕν φϑιμενοισιν 
ὯΝ ..8 οὔτ᾽ ἐν ζωοῖσιν ἀριϑμουμένη, 

χωρὶς δή τινα τῶνδ᾽ ἔχουσα μοῖραν. 970 

ὑπολελειμμένα μοι δάκρυα" 
μέλεα παιδὸς ἐν οἴκοις 

κεῖται μνήματα πένϑιμοι 

κουραὶ κοὐ στέφανοι κόμας 
λοιβαί τε νεκύων φϑιμένων 9Τῦ 

ἀοιδαί ὃϑ᾽ ἃς χρυσοκόμας 

᾿“πόλλων οὐκ ἐνδέχεται" 

γόοισιν δ᾽ ὀρϑρευομένα 

δάκρυσι νοτερὸν ἀεὶ πέπλων 
πρὸς στέρνῳ πτύχα τέγξω. 

καὶ μὴν ϑαλάμας τάσδ᾽ ἐσορῶ δὴ 980 

Καπανέως ἤδη τύμβον ϑ8ϑ' ἱερὸν 

μδλάϑρων τ᾽ ἐκτὸς 
Θησέως ἀναϑήματα νεκροῖς, 

κλεινήν τ᾽ ἄλοχον τοῦ καπφϑιμένου 
τοῦδε κεραυνῷ πέλας Εὐάδνην. 98 
ἣν Ἶφις ἄναξ παῖδα φυτεύει. 

τί ποτ᾽ αἰϑερίαν ἕστηκε πέτραν, 
ἣ τῶνδε δόμων ὑπερακρίζει. 

τήνδ᾽ ἐμβαίνουσα κέλευϑον; 

967 δυστηνοτάτως]} ἘΘΙ5κ6 (δυσταν- ἘΕΠ]ΥΉ5]6Υ), δυστηνότατος 70 Ρ 
9608 φϑιμένοισιν [,.", τοῖς φϑιμένοισιν ἰ, τοῖς φϑιμένοις »ῷ 909 ζῶσιν 
Ῥ] ἴονῦ. οὔτ᾽ ἐν ξζωοῖς κρινομένα (κρινομένη ἘΘΙΒῖκΟ, κρινομένα ΙΠαοΥ) 
γ61] οὐ ζωοῖς ἐγκρινομένα ᾿ πλῃζομένη Ἐχίαγαύ 9710 ἴσχουσα 0 
971 ὑπολελυμένα Τ᾿ υ τασῦ. ἴῃ εν ᾿ 912 μέλεα] Ηθητηᾶπη, μέλεα 17), 
μελέα ἹΣ ο914 κοὐ] Ηδυΐυηρ, καὶ 7Ρ 9178ὅ- 17ἡ ροϑὺ 971 ὑγδπβρομῖῦ 
Ἡδτύαμσ 975 οἵω. 1,.Ρ0 βουνανιὺ Ρ]αῦ. ἀ6 Εὶ ἀρὰ ὨρΙΡΠοΒ 21 Ρ. 8948 
εἰκότως οὖν Εὐριπίδης εἶπεν" λοιβαὶ νεκύων φϑιμένων ἀοιδαὶ ἃς ὁ χρυ- 
σοκόμας ᾿ἡπόλλων οὐκ ἐνδέχεται. Ῥοδὺ λοιβαὴ δ. τε Ἠθιτηδηη 
9710 ἀοιδαί 8᾽ ἃς] Μεγκ]δηά, ἀοιδαὶ τὰς 1}Ρ 71 γόοισιν] Ἡθητηδηη, 
γόοισι ΠΡ ο78 νοτρὸν 709ὃὉ}Ὀ 979 τέγξω 1, }, τάξω 980 τάσδ᾽ 
ἐσορῶμεν (ἀο]οῦο δὴ) ΒΙοιηῆθ]4, [οτύ. πάρα τάσδ᾽ ἐσορᾶν 982. Του. 
μελάϑρων ἐκτὸς Θησέως τ΄. Οἷι. 988 988 ϑησέος ἰ 984 καπφϑι- 

μένου) ἘΠτΗΒ]οίπτη βϑοαύιβ Β]οιηῆθ] 4, καταφϑιμένου ΠΡ 98 εὐάδην 
ὍΘΙ. ἢ 
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ΕΎΑΔΝΗ. 

τί φέγγος, τίν᾽ αἴγλαν Βίγορ ἢ. 990 
ἐδίφρευε τόϑ᾽ ἅλιος 

σελάνα τὲ κατ᾽ αἰϑέρα 

λαμπάδ᾽ ἵν’ ὠκυϑόαι νύμφαι 
ἱππεύουσα δι᾽ ὕὄρφνας. 
ἁνίκ᾽ αἰνογάμων γάμων 99 

τῶν ἐμῶν πόλις "άργους 
ἀοιδαῖς εὐδαιμονίαν 

ἐπύργωσε καὶ γαμέτα 

χαλκεοτευχοῦς Καπανέως. 

πρός σ᾽ ἔβαν δρομὰς ἐξ ἐμῶν 1000 
οἴκων ἐκβακχχευσαμένα, 

πυρᾶς φῶς τάφον τε 

ματεύουσα τὸν αὐτόν, 

ἐς “Ἵιδαν καταλύσουσ᾽ ἔμμοχϑον 
βίοτον αἰῶνός τε πόνους" 100 

ἥδιστος γάρ τοι ϑάνατος 

συνϑνήσκειν ϑνήσκουσι φίλοις, 
εἰ δαίμων τάδε κραίνοι. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὁρᾷς τήνδ᾽ ἧς ἐφέστηκας πέλας 
πυράν, δρυὸς ϑησαυρόν, ἔνϑ᾽ ἔνεστι σὸς 1010 
πόσις δαμασϑεὶς λαμπάσιν κεραυνίοιρ. 

ΕΥ̓. ὁρῶ δὴ τελευτάν, ΦΉὐΙΒΟΤ. 
Δ 595 Ο 

ἵν᾽ ἕστακα᾽ τύχα δέ μοι 

901 ἐδίφρευε τόϑ᾽ ἅλιος] Μαείμιδθ (ἐδιφρεύετό γ᾽ ἅλιος Οδπηίοι), 
ἐδιφρεύετο τάλας Π)᾿Ἑ 992 56. ἴοτύ. αἰϑέρος ἀκτῖν᾽ ὠκυϑόαν πτυχὰς 
998 ἱππεύουσα)] Ηδτίαηρ, ἱππεύουσι 1," 1] ὄρφνας] Ἠδγθᾶππ, ὀρφναίας 
1} 998 ἁνίκ᾽ αἰνογάμων] Μ. Ηαδυρὶ, ἁνίκα 1,, ἡνίκα Ῥ 991 ἀοιδαῖς] 
Μαυβρτᾶνθ, ἀοιδὰς 7..Ὀ) εὐδαιμονίαν] ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, εὐδαιμονίας 10 
999 χαλκεοτευχοῦς)] Ηθιηθϑημ, χαλκχεοτευχοῦς τε ΠΡ 1000 πρός τ᾽ 
ἔβαν] Ἠρογϊηδπηῃ, προσέβαν 7} 1002 πυρᾶς] Βοίπο, πυρὸς 1, φῶς] 
Ἡρυτηδημ, φῶς καϑέξουσα 1} 1008 ματεύουσα)] Ηθηηδηη (ματεύσουσα 
ΜδυΚΙΔηα), βατεύσουσα 1,4, βατεύουσα Ὁ 1004 ἀΐδαν ΤΡ 
1000 ἄδιστος θιπάοτνῇ 1008 εἶ δαίμων 1,, εὐδαίμων ᾿| τάδε δὴ } 
1009 ἐφέστηκα Ῥ, οοΥγ. Ρ | πέλας] Οδπηίον, πύλας 1,1, πύλης Ρ 
1010 δρυὸς] ΝΥ 656 Ιου, διὸς 7. ϑησαυρὸς 1᾽, ϑησαυρὸν γ}| ἔνϑ'᾽ ἔνεστι!) 
Οδπίου, ἔνϑ'᾽ ἐστί 1, Ὁ, ἔνϑέν ἐστὶ 10 1011 λαμπᾶσι ἢ, λαμπάσιν ρ] 
κεραυνίαις Ἰιπάογῖ 1018 ἵν᾽] Προῖβῖο, ἣν 1. 
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ξυνάπτει ποδὸς ἅλματι, 
εὐκλείας χάριν ἔνϑεν ὃρ- 101 

μάσω τᾶἄᾶσδ᾽ ἀπὸ πέτρας 
πηδήσασα πυρᾶς ἔσω, 

σῶμά τ᾽ αἴϑοπι φλογμῷ 
πόσει συμμίξασα φίλον. 1020 

χρῶτα χρωτὶ πέλας ϑεμένα, 
Φερσεφονείας ϑαλάμους, 

σὲ τὸν ϑανόντ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ 
προδοῦσα ψυχᾷ κατὰ γᾶς. 

ἴτω φῶς γάμοι τε 109 

εἶϑε τινὲς εὐναὶ 

δικαίων ὑμεναίων ἐν ᾽Ζργει 

φανῶσι τέἕχνοισιν. ὁ σὸς δ᾽ 
εὐναῖος γαμέτας 
συντηχϑεὶς αὔραις ἀδόλοις 

γενναίας ψυχᾶς ἀλόχῳ. 1080 
4“ 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς σὸς πατὴρ βαίνει πέλας 

γεραιὸς Ἶφὶς ἐς νεωτέρους λόγους, 

οὺς οὐ κατειδὼς πρόσϑεν ἀλγήσει κλύων. 

ΙΦῚΣ. 

ὦ δυστάλαιναι, δυστάλας δ᾽ ἐγὼ γέρων. 
ἥκω διπλοῦν πένθϑημ᾽ ὁμαιμόνων ἔχων. ο 108 

τὸν μὲν ϑανόντα παῖδα Καδμείων δορὶ 
᾿Βτέοκλον ἐς γῆν πατρίδα ναυσϑλώσων νεκρόν. 

ξητῶν τ᾽ ἐμὴν παῖδ᾽. ἣ δόμων ἐξώπιος 
βέβηκε πηδήσασα Καπανέως δάμαρ. 

1014 ἅλματι] Ηοητηδπη, ἀλλὰ τῆς 1. 101 χάρισιν Ρ 1017 πυρᾶς] 
Βοίμθ, πυρὸς 7" 1019 σῶμ᾽ ἐν Βυτροθ (σῶμά τ᾽ ἐν Μαιυκ]δπα) 
1020 Τουὺ. φίλ 1021 πέλας χρῶτα χρῷ ϑεμένα Ἠαγίππρ 1022 περ- 
σεφονείας ρ] ϑαλάμους) Πουπᾶηπ, ἥξω ϑαλάμους ΠΡ 1028 ϑανόντα 
1}, ϑανόντ᾽ 1 1028 5α. ἴον. οὔποτ᾽ οὐδὲ ϑανόντ᾽ ἐμᾶς ἐκδοῦσα 

ψφυχᾶς γαμέταν 102ὅ τ᾽ ΤΠ}, τε ἰρ 1026 5646. οοΥτρῦ 1080 ψυχὰς 
1, }᾽Ὶ ψυχὰς γενναίας ῃ 1088 βιυβρθοῦαϑ 1084 δυστάλαιναι) ΜατΙκ- 
Ἰωπά, δυστάλαινα ΠΡ 1080 πένϑημ᾽ ὁμαιμόνων] ΚΙτοΒποῖ (πένϑημα 
δαιμόνων 1,. ἩΙ ποτ), πένϑιμον δαιμόνων 1,.Ὀ, πένϑος γε δαιμόνων γ᾿ 
1086 τὸ μὲν Ἡδητηδπη | δορὶ] ἴῃ τηϑγρ᾽. βου. γρ. χϑονὶ 1087 γῆν] 
Ηθηϊπδηπ, τὴν ΤΡ 1088 τ᾽] δ᾽ ΠΘΙΒΚ6 1089 βέβηκε] λέληϑε 
ὙγΠδτμον 
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ϑανεῖν ἐρῶσα σὺν πόσει. χρόνον μὲν οὖν 1040 
τὸν πρόσϑ᾽ ἐφρουρεῖτ ἐν δόμοις" ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 

φυλακὰς ἀνῆκα τοῖς παρεστῶσιν κακοῖς. 

βέβηκεν. ἀλλὰ τῇδέ νιν δοξάξομεν 

μάλιστ᾽ ἂν εἶναι" φράξετ᾽ εἰ κατείδετε. 

ΕΥ̓͂. τί τάσδ᾽ ἐρωτᾷς; ἥδ᾽ ἐγὼ πέτρας ἔπι 104 
ὄρνις τίς ὡσεὶ «Καπανέως ὑπὲρ πυρᾶς 

δύστηνον αἰώρημα κουφίζω. πάτερ. 

ΙΦ. τέκνον, τίς αὔρα; τίς στόλος; τίνος χάριν 

δόμων ὑπεκβᾶσ᾽ ἦλϑες ἐς τήνδε χϑόνα; 
ΕΥὔ. ὀργὴν λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βουλευμάτων 1060 

κλύων ἀκοῦσαι δ᾽ οὔ δε βούλομαι. πάτερ. 

ΙΦῷ. τί δ΄; οὐ δίκαιον πατέρα τὸν σὸν εἰδέναι: 

ΕΥ̓. κριτὴς ἂν εἴης οὐ σοφός γνώμης ἐμῆς. 

ΙΦῷ. σκευῇ δὲ τῇδε τοῦ χάριν κοσμεῖς δέμας: 

ΕΥ̓. ϑέλει τι καινὸν οὗτος ὁ στολμός, πάτερ. 108 

ΙΦῷ. ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἀνδρὶ πένϑιμος πρέπεις δρᾶν. 
ΕΥ̓β. ἐς γάρ τι πρᾶγμα νεοχμὸν ἐσκευάσμεϑα. 

ΙΦ. κἄπειτα τύμβου καὶ πυρᾶς φαίνῃ πέλας; 

ΕΥὔ. ἐνταῦϑα γὰρ δὴ καλλίνικος ἔρχομαι. 

ΙΦ. νικῶσα νίκην τίνα; μαϑεῖν χρήζω δέϑεν. 1060 

ΕΥ̓. πάδας γυναῖκας ὃς δέδορχεν ἥλιος. 

ΙΦ. ἔργοις ᾿4ϑάνας ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ; 
ΕΥ̓͂. ἀρετῇ" πόσει γὰρ συνθανοῦσα κείσομαι. 

ΙΦῷ. τί φής; τί τοῦτ᾽ αἴνιγμα σημαίνεις σαϑρόν; 
ΕΥ̓͂. ἄσσω ϑανόντος Καπανέως τήνδ᾽ ἐς πυράν. 106ὅ 

ΙΦ. ὦ ϑύγατερ, οὐ μὴ μῦϑον ἐς πολλοὺς ἐρεῖς; 

ΕΥ̓͂. τοῦτ᾽ αὐτὸ χρήξω. πάντας ᾿Ζργείους μαϑεῖν. 

ΙΦ. ἀλλ᾽ οὐδέ τοί σοι πείϑομαι δρώσῃ τάδε. 

1044 εἶναι] ἴογτῦ. ἐλϑεῖν | κατείδετε] ΕΠΤΉΒΙΘΥ, κατοίδατε ΠΡΟὋ 
1045 ἴδ᾽ }, δ᾽ » 1046 ὄριν οὐ ὡσί Ῥ, οοὐΥ. » 1049 δόμων ΔΡΟΡΊΥ. 
Ῥαδυβ., δόμον 1,, δόμον γ᾽ 1Ὁ7}Ὀ | ὑπεκβᾶσ᾽] ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, ὑπερβᾶσ᾽ ΤΡ 
τήνδε χϑόνα] ἴοτῦ. ταύτην πλάκα 1 1060 ὀργὴν] ἈδΙΒκθ, ὁρμὴν 1. 
1064 σκοσμεῖς Ρ 1065 καινὸν] Ῥογβοι, κλεινὸν 1, Γ] στολμός] Μαικ- 
Ἰαπα, στόλος 17 "Ὁ 1066 πένϑιμος πρέπεις] ΜαικΙαπα (πρέπεις ἰᾶμῃ 
Τὐδ 5].6), πενϑίμῳ πρέπει σ᾽ 7 1068 τύμβου καὶ πυρᾶς) ΜαγκΙδπᾶ, 
τύμβῳ καὶ πυρᾷ ΤΡ 1004 σημαίνειν Μαεγκαπα 1006 ἀΐσσω 1,.", 
συνίζησις ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ἰρ 1066 ἐς] Ῥογβομ, ἐπὶ 7)᾽ 1068 πείϑομαι] 
ΒΟΥ081, πείσομαι 1, 
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ΕΥ̓. ὅὕμοιον᾽ οὐ γὰρ μὴ κίχῃς μ᾽ ἑλὼν χερί. 

καὶ δὴ παρεῖται σῶμα, σοὶ μὲν οὐ φίλως, 1070 
ἡμῖν δὲ καὶ τῷ συμπυρουμένῳ πόσει. 

ΧΟ. ἰώ, γύναι, δεινὸν ἔργον ἐξειργάσω. 

ΙΦ. ἀπωλόμην δύστηνος. ᾿᾽Ζ“ργείων κόραι. 

ΧΟ. ἃ ἔ, σχέτλια τάδε παϑών, 

τὸ πάντολμον ἔργον ὄψει τάλας. 101 

ΙΦ. οὐκ ἄν τιν᾽ εὕροιτ᾽ ἄλλον ἀϑλιώτερον. 
ΧΟ. ἰὼ τάλαο" 

μετέλαχες τύχας Οἰδιπόδα, γέρον, 
μέρος καὶ σὺ καὶ πόλις ἐμὰ τλάμων. 

ΙΦ. οἴμοι" τί δὴ βροτοῖσιν οὐκ ἔστιν τόδε. 1080 

νέους δὶς εἶναι καὶ γέροντας αὖ πάλιν; 

ἀλλ᾽ ἐν δόμοις μὲν ἤν τι μὴ καλῶς ἔχῃ. 
γνώμαισιν ὑστέραισιν ἐξορϑούμεϑα, 

αἰῶνα δ᾽ οὐκ ἔξεστιν. εἰ δ᾽ ἦμεν νέοι 

δὶς καὶ γέροντες. εἴ τις ἐξημάρτανε, 108ῦ 

διπλοῦ βίου λαχόντες ἐξωρϑούμεϑ'᾽ ἄν. 

ἐγὼ γὰρ ἄλλους εἰσορῶν τεκνουμένους 

παίδων ἐραστὴς ὦ πόϑῳ τ᾽’ ἀπωλλύμην. 

εἰ δ᾽ [ἐς τόδ᾽ ἦλϑον] κἀξεπειράϑην [τέκνων] 
οἷον στέρεσϑαι πατέρα γίγνεται τέκνων, 1090 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλθον εἰς ὃ νῦν κακόν᾽ 

ὅστις φυτεύσας καὶ νεανίαν τεκὼν 

ἄριστον, εἶτα τοῦδε νῦν στερίσκομαι. 
εἶεν᾽ τί δὴ χρὴ τὸν ταλαίπωρόν με δρᾶν; 
στείχειν πρὸς οἴκους; κἄἀτ᾽ ἐρημίαν ἴδω 109 

πολλὴν μελάϑρων ἀπορίαν τ᾽ ἐμῷ βίῳ; 

ἢ πρὸς μέλαϑρα τοῦδε Καπανέως μόλω; 

1010 πυροῦται Βαγρθδ, καϑ'εῖτανι ΜαΥκ]ππιη βοοαύαβ ἨἩουνογάβῃ 
φίλως] Ἠδινοτάρθῃ, φίλον ΠΡ 1010 ἀϑλιώτατον 1, Ὁ, ἀϑλιώτερον ρ 
1011 ΧΟ. οι. , 84. ρ 1078. μετέλλαχες 11, 1070 καὶ πόλις] 

Ἠρουτηϑηη, πόλις ΠΡ 1082 δόμοις] νόμοις Νεποῖς 1085 ἐξημάρ- 
τανὲν 0 1086 τυχόντες Νδυοῖς, ἔοτύ. διπλοῦν βίον λαχόντες | ἐξορ- 
ἁγούμεϑ᾽ Ρ 1088 παίδων τ᾽ ΡῬ [ ἦν ΤΡ 1089 εἰ δ᾽ αὐτὸς ἤδη 
Νδθοῖς, εἰ δ᾽ εὖ τόδ᾽ ἤδη Μ. Ἡδυρὺ | κἀξεπειράϑην πάρος ἘΠ]ΤΊΒ]6Υ 
1090 γίνεται ΤΡ 1092 54. ἴοτῦ. ὅστις φυτεύσας .. |.. καὶ νεανίαν 
τεκὼν ] ἄριστον εἶτα τοῖνδε (τῶνδε Βοίμῃθ) νῦν στερίσκομαι 1094 χρῆν 
} 1096 πολλὴν] Βοίδῖκθ, πολλῶν ΠΡ 1097 ἦ 1}, ἢ » 
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ἥδιστα πρίν γε δῆϑ᾽. ὅτ᾽ ἦν παῖς ἥδε μοι. 
ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστιν. ἥ γ᾽ ἐμὴν γενειάδα 

προσήγετ᾽ αἰεὶ στόματι καὶ κάρα τόδε 1100 
κατεῖχε χειρί πατρὶ δ᾽ οὐδὲν ἥδιον 

γέροντι ϑυγατρός" ἀρσένων δὲ μείζονες 

Ψυχαί, . δ᾽ ἧσσον ἐς ϑωπεύματα. 
οὐχ ὡς τάχιστα δῆτά μ᾽’ ἄξετ᾽ ἐς δόμους 

σχότῳ τε δώσετ᾽ ; ἔνϑ᾽ ἀσιτίαις ἐμὸν 1108 
δέμας γεραιὸν συντακεὶς ἀποφϑερῶ. 
τί μ᾽ ὠφελήσει παιδὸς ὀστέων ϑιγεῖν; 

ὦ δυσπάλαιστον γῆρας, ὡς μισῶ σ᾽ ἔχων. 

μισῶ δ᾽ ὅσοι χρήξουσιν ἐκτείνειν βίον. 

βοωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι 1110 
παρεχτρέποντες ὀχετὸν ὥστε μὴ ϑανεῖν᾽" 

οὺς χρῆν. ἐπειδὴ μηδὲν ὠφέλουν πόλιν, 

ϑανόντας ἔρρειν χκἀκποδὼν εἶναι νέοις. 

ΧΟ. ἰώ, τάδε δὴ παίδων φϑιμένων 

ὀστᾶ φέρεται. λάβετ᾽, ἀμφίπολοι, 111 
γραίας ἀμενοῦς. οὐ γὰρ ἔνεστιν 

ῥώμη παίδων ὑπὸ πένϑουες" 

πολλοῦ τε χρόνου ζώσης μῆκος 

καταλειβομένης τ᾽ ἄλγεσι πολλοῖς. 
τί γὰρ ἂν μεῖξον τοῦδ᾽ ἔτι ϑνητοῖς 1120 

1098 δῆϑ᾽ ὅτ᾽] Οδμῃίου, δήποτ᾽ 1, Ὁ] ἥδ᾽ ἐμοί Ῥ, οοτγν.» 1100 ἀεὶ 
1,.}, αἰξὶ 1} 1101 χειρί 1,4, 5868 δὲ ἴῃ τ88. Β6.. ἵ, χερσί Οδπίρθυ | 
χερσίν: οὐδὲν ἤδιον πατρί Βυτηθν, πατρὶ δ᾽ οὐδὲν ἥδιον πέλει Ποτ- 
ΤΩ 1104 ἐς δόμους] ἴον. ἐκ τόπων 1106 τε] Μευκαπα, δὲ 

ΠΡ 1101 [οτὺ. δηύθ 1104 Ἰοοῦπη Περοὺ. γούβαμθα αθ]οθαῦ ΟἸΤτη 
Νδθαοῖκ 1108 δυσπάλαιστον Γ΄, 564 πὶ ΘΧ τ΄ ΟΟΥΤ. } 1110 βρωτοῖσι 
καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι Ῥ]αῦ. οοη5. δ ΑΡΟ]]. 16 Ῥ». 110 ὦ, νώτοισι 
καὶ στρώμναισι καὶ μαντεύμασιν 17}, σίτοισι καὶ ποτοῖσι. καὶ μαγ- 
γανεύμασι Μ. Ληζξοπίη. ὙΠ] 1 1112 ἐπειδὴ] ΕΠ]ΠΒ]6Υ οατη ΜΑΙ ΚΙαηᾶο, 
ἐπειδὰν Τ᾿ | πόλιν 1,}, γρ. πάλιν ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ὦ | ὠφελῶσι γῆν Ῥ]αύ., 
ἔοτί. ὠφέλουν τινά ν6] μηδέν᾽ ὠφέλουν βροτῶν 1118 ἔρρει Ὁ, ΘΟΥΤ. ̓ 
1114 ΧΟ. οτὰ. 1,}Ὲ, λείπδι πρόσωπον ἴῃ τηϑιρ. 501. 1,, ΗΜ. δᾶ. »! 
φϑιμένων] ΕἸχ, καὶ δὴ φϑιμένων ΤΡ 1110 φέρεται] δορί!ρσοι, φέρετε 
ΤΡ 1116 ἀιχμενοῦς 1,, ἀσμένους ῬΊ ἔνεστι 1,., ἔνεστιν » 1118 τε] 
ΠοΙβῖτο, δὴ 1}, δὲ 1| ξώσης μῆκος] 5011081, ξώσης (ζώσας 1) μέτα δὴ 1, 
σώζεις μέτα δή 1119 καταλειβομένης) ιπάοτῇ, καταλειβομένας 1,."Ῥ, 
Τουῦ. κατατηκομένης 1120 ϑνητοῖς) πονῇ, ϑνατοῖς 1,..ἢ 
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πάϑος ἐξεύροις 

ἢ τέκνα ϑανόντ᾽ ἐσιδέσϑαι; 

ΠΑΙΔΕΣ. 
φέρω φέρω. Βίγορῃ. 

τάλαινα μᾶτερ, ἐκ πυρᾶς πατρὸς μέλη. 

βάρος μὲν οὐκ ἀβριϑὲς ἀλγέων ὕπο, 1190 
ἐν δ᾽ ὀλίγῳ τἀμὰ πάντα συνϑ είς. 

ΧΟ, . ἰὼ ἰώ, 
“-᾿ ’ ᾽ν , παῖ. δάκρυα φέρεις φίλα 

ματρὶ τῶν ὀλωλότων, 

σποδοῦ τε πλῆϑος ὀλίγον ἀντὶ σωμάτων 1180 
εὐδοκίμων δήποτ᾽ ἐν Μυκήναις: 

1414. παπαῖ παπαῖ" δ ὑ 15 γ. 

ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἀϑλίου πατρὸς τάλας 
ἔρημον οἶκον ὀρφανεύσομαι λαβών, 
οὐ πατρὸς ἐν χερσὶ τοῦ τεκόντος. 

ΧΟ. ἰὼ ἰώ" 
ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τόκων, 118 
ποῦ λοχευμάτων χάρις 

τροφαί τε μαστῶν ἄυπνά τ᾿ ὀμμάτων τέλη 
καὶ φίλιαι προσβολαὶ προσώπων; 

Π414. βεβᾶσιν. οὐκέτ᾽ ἔστι κἀμοὶ πατήρ. ΒύΤΌΡΙΙ. 

1129 ἐπιδέσϑαι Νδποὶς 1128 ρϑύβοηδθ πούδιηῃ οὐ. 1,.}, ζήτει 
πρόσωπον ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἰ, παῖς δα. } ἴῃ βραύϊο νϑοιο 1124 πυρᾶς] 
ΒΟΙΙΡΒΙ οατη Μαγκθηαο, πυρὸς 7. 1125 ὕπο] ΕἾχ οὐτὰ ΜδυκΊθη6ο, 
ὕπερ 19ὉὈ 1121 ἡμιχ. ἀιῦθ ΟΠΟΥ πούϑηη βουϊρϑιῦ ᾽ 1128 παῖ] 
Βοῖβκο, πᾶ 1. φέρεις δάκρυα 1,.Ῥ0 δάκρνα φέρεις ρ] φίλαι 1, ", φίλα γ] 
Ῥοβδὺ φίλαι 84ἅ. τῇ ἰ 1129 μητρὶ ἰἔ. ἴπᾶαᾶθ ἃ ν. 1182 ῬΘΙΒΟ ΘΓ 
πο ποτα. ἢ) δ΄ 118] ὐοα 1182. 1185. δπθ ἰὼ, 1189͵. 1148... 1167. 1161, 
1168 11η60188, 1140 ἀηΐθ εἰ γὰρ ποίη Αατγαβῦ ργδθῆχιῦ 1., 1] 60]88 
ΤΏ]Ώ10 Ῥιούδθ 1185 δῃΐθ ἰὼ, δηΐθ 1157 οὖ 1162 τὰ .Ρ, πούίϑιη παῖς 1182 
αηΐθ ἐγώ, 1189, 1148, ΠΟΙΠΙΟΠΟΙ πούίϑιη 1188 δηΐθ ἰώ, πααάπεθ πούϑιη 
1148. 1158, 1161, ΤρΙϊβΒ ποίδιη 1146 δηΐθ εἰ γὰρ, 1159, 1165. ργ86- 
ΒΟΙΡΒΙῦ 9, ΘΧ ΒΤ Ρῃ θα 6. ΤΟΒΡΟΠΒΙΟΏΙΒ. γαύ!οη 8. 5 ηραΪῳ αἰἸδροβιιὺ ροβὺ 
Τ γυν ὰτὰ, ΜυΒβρΥ γάτα, 4105 ΚἸτΟΠΠΟΠ' 1182 παπαῖ παπαῖ] Μιυ- 
ΘΎαΥΘ, ἄπαις ἄπαις 1} 1188 λαβών] λαχών Και ΒΒ 1186 τόκων] 
ΘΟΙητηθυηοταῦ ΕΠ]ΤΉ5]Θυ, τέκνων ΠΡ 1180 ποῦ λοχευμάτων)] Μυβρτδνθο. 
πολυχευμάτων 1, "Ὁ, ποῦ νυχευμάτων ἰρ 1187 μαστῶν] ΜαγνκΙδηά, 
ος ΠΡ 1188 Τογῦ. φίλιον. 1189 ἔστι κἀμοὶ πατήρ] 50γ1081, εἰσί μοι 
πέρ 17, ΒΌΡΘΥ πέρ 801. παῖδες ἰ, πὲρ ἴῃ μὲρ τησΐανιῦ οὖ ροϑὺ μξρ δα. 
τέκνα ρΡ 
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βεβᾶσιν" αἰϑὴρ ἔχει νιν ἤδη, 1140 

πυρὸς τετακότα σποδῷ" 

ποτανὸς δ᾽ ἤνυσεν τὸν “Διδαν. 

ΧΟ. πάτερ, μῶν σοῦ κλύεις τέκνου γόους; 
ι ἄρ᾽ ἀσπιδοῦχος ἔτι ποτ᾽ ἀντιτίδεται 

σὸν φόνον; εἰ γὰρ γένοιτο, τέκνον. 114 

ΠΑ͂Ι4. ἔτ᾽ ἂν ϑεοῦ ϑέλοντος ἔλϑοι δίκα ηὐιϑύτ. 

πατρῷος" οὔπω κακὸν τόδ᾽ εὕδει. 
Φ ΄ Ο, γ ἅλις γόων. ἅλις δύας. 

ἅλις δ᾽ ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστι. 

ΧΟ. ἔτ᾽ ᾿“σωποῦ σε δέξεται γάνος 1180 

χαλκέοις ἕν ὕπλοις Ζαναϊδῶν στρατηλάταν, 

τοῦ φϑιμένου πατρὸς ἐκδικαστάν. 

Π414. ἔτ᾽ εἰσορᾶν δε, πάτερ, ἐπ᾽ ὀμμάτων δοκῶ, 5[τΌΡ1.. 
ΧΟ. φίλον φίλημα παρὰ γένυν τιϑέντα σόν. 

11414. λόγων δὲ παρακέλευμα σῶν 118 

ἀέρι φερόμενον οἴχεται. 

ΧΟ. δύστονα δ᾽ ἄχη ματρί τ᾽ ἔλιπεν 
σέ τ᾿ οὔποτ᾽ ἄλγη πατρῷα λείψει. 

Π414.-. ἔχω τοσόνδε βάρος ὅσον μ᾽ ἀπώλεδε. αηὐδύγ. 

ΧΟ. φέρ᾽. ἀμφὶ μαστὸν ὑποβάλω σποδὸν (τέκνου). 1100 
11{414. ἔκλαυσα τόδε κλύων ἔποο 

στυγνότατον" ἔϑιγέ μου φρενῶν. 

1141 πυρᾶς Μαγκ]απα | τετακότα] ΒΟΥΡΒῚ, τετακότας ΠΡ 1142 πο- 
τανὸς δ᾽ ἤνυσεν] ΒΟΥΊΡΒΙ, ποτανοὶ δ᾽ ἤνυσαν 1,9} ἀΐδαν 1," 1148 μῶν] 
Νδθοκ, σὺ μὲν 1, σοῦ... τέκνου] Ἠρϊτηβοοίῃ, σῶν (τῶν σῶν 1}).. 
τέχνων Π0ὃ' | λόγους 1144 ἀντιτίσεται)] ΚΙτΟΠΠοΟΙΗ͂ (ἀντιτίσομαι 
δηΐου), ἀντιτάσσομαι 1, "Ὁ 1146 ἔτ᾽ ἂν] Μυβρστανθ, ὅταν 1, ἔλδϑοι 
μοι ἰρ 1148 ἅλις γόων] ΠοῦγΘ6, αὐ αἱ γόων 1, } δύας] Νδποκ, 
τύχας ΤΡ 1149 δ᾽ οἵη. 17.}Ὁ, δα. Ῥούβϑοῃ [| ἐμοὶ] Ἠθυιηϑηη, μοι 
ΠΡ 1160 ἔτ᾽ ᾿Δσωποῦ]) Ε]ΤΔΒ]ΘΥ (ἀρ᾽ ἔσϑ'᾽ ὅτ᾽ ᾿Δσωποῦ Τγνν 11), 
στασωποῦ {7 Ὁ | σε] ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, με 1.. 1101 χαλκέοις ἐν] ΜαΑΙΚΙΑπα, 
χαλκέοις 12, χαλκαίοις Τὶ, χαλκέοισιν 1} | χαλκέοις ὅπλοισι, ἘΠ]ΤΉΒΙΘΥ 
στρατηλάταν] Ἠθραΐηῃ, στρατηλατῶν 1,4, στρατηλατᾶν 1152 ἐκδὶ- 
καστᾶν 1,.Ὀ, ἐκδικατὰν } 110 παρακέλευμα)] 64. ΑἸαϊπδ, παρα- 
κέλευσμα Τ09ὃὉ"Ὁ 1101 δύστονα δ᾽ ἄχη ματρί τ᾽ ἔλιπεν] Ἠρθπηβορίῃ 
(ἔλιπεν ἴᾶτα ΤΎγ 10), δυεῖν (δυοῖν 10) δ᾽ ἄχη ματέρι τ᾽ ἔλιπες ΤΡ 
1108 λείψη » 1159 ἀπώλεσεν 1160 φέρε 1, | τέκνου οἵ. 1... 
αἀ4. ἨἩρυιηδϑηη | τέκνων σποδόν ἘΠ. Ν. ΕΥΙΖΒ0Π6 
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ΧΟ. ὦ τέκνον. ἔβας" οὐκέτι φίλον 
φίλας ἄγαλμ᾽ ὄὕψομαί σε ματρύς. 

ΘΗΣΒΕΥ͂Σ. 

"Ἄδραστε καὶ γυναῖκες ᾿4ργεῖαι γένος. 110 

ὁρᾶτε παῖδας τούσδ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν 

πατέρων ἀρίστων σώμαϑ' ὧν ἀνειλόμην" 
τούτοις ἐγώ ὄφε καὶ πόλις δωρούμεϑα. 

ὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν μεμνημένους 
σῴξειν, δρῶντας ὧν ἐκύρσατ᾽ ἐξ ἐμοῦ, 1110 
παισὶν δ᾽ ὑπειπεῖν τούσδε τοὺς αὐτοὺς λόγους. 

τιμᾶν πόλιν τήνδ᾽, ἐκ τέκνων ἀεὶ τέκνοις 
μνήμην παραγγέλλοντας ὧν ἐκύρσατε. 

Ζεὺς δὲ ξυνίστωρ οἵ τ᾿ ἐν οὐρανῷ ϑεοὶ 

οἵων ὑφ᾽ ἡμῶν στείχετ᾽ ἠξιωμένοι. 11τῦ 

44. Θησεῦ, ξύνισμεν πάνϑ' ὅσ᾽ ᾿Ζ4ργείαν χϑόνα 
δέδρακας ἐσϑλὰ δεομένην εὐεργετῶν, 

χάριν τ᾿ ἄγηρων ἕξομεν" γενναῖα γὰρ 

παϑόντες ὑμᾶς ἀντιδρᾶν ὀφείλομεν. 

ΘΗ. τί δῆτ᾽ ἔϑ᾽ ὑμῖν ἄλλ᾽ ὑπουργῆσαί μὲ χρή; 1180 
44. χαῖρ᾽ " ἄξιος γὰρ καὶ σὺ καὶ πόλις σέϑεν. 
ΘΗ. ἔσται τάδ᾽" ἀλλὰ καὶ σὺ τῶν αὐτῶν τύχοις. 

ΑΘΗΝΑ. 

ἄκουε, Θησεῦ,. τῆσδ᾽ ᾿4ϑηναίας λόγους. 

ἃ χρή σὲ δρᾶσαι. δρῶντα δ᾽ ὠφελεῖν πόλιν. 

μὴ δῷς τάδ᾽ ὀστᾶ τοῖσδ᾽ ἐς ᾿4ργείαν χϑόνα 118ὅ 
παισὶν κομίζειν ῥαδίως οὕτω μεϑείς, 

ἀλλ᾽ ἀντὶ τῶν σῶν καὶ πόλεως μοχϑημάτων 
πρῶτον λάβ᾽ ὅρκον. τόνδε δ᾽ ὀμνύναι χρεὼν 

1108 οὐχέτι. 868 τι ἴῃ 188. 501. 1104 φίλας] Μαυβρτδνθ, 
φίλος 1,4 φίλον }}] σε (810 501. αὖ [0116 σῆς 6085) μητρός 1,, σῆς 
μητρός Ρ 1101 σώμαϑ'᾽ ἴοτύ. λείψαν᾽ 1108 σφε] Β]ΉΒ]ΘῪ, δὲ 
ΠΤ} 4117] παισὶν] ΠοΙΒΙτο, πᾶσιν 1, | δ᾽] Νάποκ, ᾽ 1} ὑπειπεῖν] 
Βοῖβκθ, ὑπεῖπον Τ0Ρ 11τὸ ἀργείων Ρ 1118 ἀγήρω γ᾽ 
1180 δῆϑ᾽ ἔϑ᾽] ΕἸΙηβΙον, δήποϑ᾽ Π}0)ἘῈ 1181 χὴ πόλις Μεγκαπα 
1182 ἔστω 1,ομἰηρ 1188 τῆσδ᾽] Μαυκδηα, τούσδ᾽ 7')ὈὉὈὉἉ 1184 πόλιν] 
ΠΘΙΒῖθ, τάδε ΤΡ 1180 οὕτως 1,.Ὀ, οὕτω 1188 δηΐθ λάβ᾽ ἀπδ6 
᾿ύθυϑθ θύαϑαθ (δὲ τὖῦ νἱ.) 'ἴπ 

Ἐπατί ρα θ5, ϑΌρΡΡ]1οο6Β. 4 
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᾿Αδραστον᾽ οὗτος κύριος, τύραννος ὥν, : 
, Ἁ - “αν - 

πάσης ὑπὲρ γῆς Ζ΄αναϊδῶν ὁρκωμοτεῖν. 1190 

ὁ δ᾽ ὅρκος ἔσται, μήποτ᾽ ᾿Αργείους χϑόνα 
᾿ ἐς τήνδ᾽ ἐποίσειν πολέμιον παντευχίαν 
ἄλλων τ᾽ ἰόντων ἐμποδὼν ϑήσειν δόρυ. 

ἣν δ᾽ ὅρκον ἐκλιπόντες ἔλθωσιν πόλιν. 

κακῶς ὀλέσϑαι πρόστρεπ᾽ ᾿Αργείων χϑόνα. 119 

ἐν ᾧ δὲ τέμνειν σφάγια χρή σ᾽, ἄκουέ μου. 

ἔστιν τρίπους σοι χαλκόπους ἔσω δόμων, 

ὃν ᾿Ιλίου ποτ᾽ ἐξαναστήσας βάϑρα 
σπουδὴν ἐπ᾿ ἄλλην Ἡρακλῆς ὁρμώμενος 

στῆσαί σ᾽ ἐφεῖτο πρυτανικὴν πρὸς ἐσχάραν. ᾿1200 

ἐν τῶδε λαιμοὺς τρεῖς τριῶν μήλων τεμὼν 

ἔγγραψον ὕρκους τρίποδος ἐν κοίλῳ κύτει, 

κἄπειτα σῴξειν ϑεῶ δὸς ᾧ Δελφῶν μέλει, 

μνημεῖά ὃ᾽ ὅρκων μαρτύρημά 8’ ᾿Ελλάδι. 
ἢ δ᾽ ἂν διοίξῃς σφάγια καὶ τρώσῃς φόνον 1206 

ὀξύστομον μάχαιραν ἐς γαίας μυχοὺς 

κρύψον παρ᾽ αὐτὰς ἑπτὰ πυρκαιὰς νεκρῶν" 

φόβον γὰρ αὐτοῖς, ἤν ποτ᾽ ἔλθωσιν πόλιν, 
δειχϑεῖσα ϑήσει καὶ κακὸν νόστον πάλιν. 

δράσας δὲ ταῦτα πέμπε γῆς ἔξω νεκρούς. 1910 

τεμένη δ᾽, ἵν᾿ αὐτῶν σώμαϑ'᾽ ἡγνίσϑη πυρί. 

μέϑες παρ᾽ αὐτὴν τρίοδον ᾿Ισϑμίαν ϑεῶ" 

σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" παισὶ δ᾽ ᾿4ργείων λέγω" 
πορϑήσεϑ'᾽ ἡβήσαντες ᾿Ισμηνοῦ πόλιν, 

1189 οὗτος τύραννος 1, οὖ 5ἴπδ ἀαΌΙΟ οὐΐδιη Ρ, οὗτος ΟἸγΟΌ]15. 1ῃ- 
ΟἸαβατη 1ῃ .. ΘΥαϑ ἴῃ ἢ 1190 ὁρκωμοτῶν .,.Ὀ, ὁρκωμοτεῖν 
1101 ἔσται]. ἔστω ὩΡΟΡῪ. ῬΔΥΙΒΙ ΠΤ 1194 ὄρκων 4, ΟΟΥΥ. Ρ 
1194 5ᾳ. ἴογτῇ. ἔλϑωσιν ὦ. οὐ ᾿Αργείων πόλιν, Βιασ] θη πόλιν ἀποπάδηῃ 
ΒΌΆΡΟΥΙ χϑόνα Βογιρύσμη αϊῦ, ἔλϑωσίν ποτε ΝΥ] διηονῦ 1190 σφάγια 
χρή σ᾽] ΕἸΙΙΒΙ6Υ, χρὴ σφάγιά σ᾽ ΠΡ 1191 ἔστι 7Π')Ὁ 1198 ἡλίου Ρ, 
ἰλίου» 1200 σ᾽] Πρίβίκο, γ᾽ 1.}} πρυτανικὴν] ΒΟΥ1081, πυϑικὴν ΠῚ 
πρὸς] παρ᾽ 1ι,Θηπρ' 1202 ἔγραψεν .Ρ, ΟΟΥ. Ὁ 1204 μαρτυρήμαϑ' 

ἑλλάδι Ρ 1206 διοίξῃς} δαΐξῃς Ε΄. ὅτι. Βομιπιαῦ ] τρώσῃς] ῥέξῃς )1η- 
αονῇ 1206 ἔοτύ. ἐν... μυχοῖς 1 γαῖαν .", ΘΟΥΥ. Ρ 1207 ἑπτὰ] ἴον. 
σέντε 1208 πόλιν] ἴον. χϑόνα 1211 ἡγνίσϑη}] ἨἩθρεαΐμ, ἁγνισϑῆ 
1} 1212 ᾿Ισϑμίαν ϑεῷ]) Τγυν, ἰσϑμίας ϑεοῦ ΠΡ 1218 εἶπον] 
αὐδῶ Ναυοκ. Οἷ. Ῥμοθα. 7718.  ἔοτῦ. ᾿ἀργείοις 1214 πορϑήσαϑ' 1 Ὁ, 
πορϑήσεϑ᾽ ρ 



ΚΕ ΓΙΊΔΕΗΣΙ ΠῚ 

πατέρων ϑανόντων ἐκδικάξοντες φόνον, 1921 
σύ τ᾽ ἀντὶ πατρός, Αἰγιαλεῦ, στρατηλάτης 
νέος καταστάς. παῖς τ᾿ ἀπ᾿ Αἰτωλῶν μολὼν 
Τυδέως. ὃν ὠνόμαξε “Ιιομήδη πατήρ. 

ἀλλὰ φϑάνειν χρὴ συσκιάξοντας γένυν 

ἢ χαλκοπληϑῆ Ζαναϊδῶν δομᾶν στρατὸν 1220 

ἑπτάστομον πύργωμα Καδμείων ἔπι" 

πικροὶ γὰρ αὐτοῖς ἥξετ᾽ ἐκτεϑραμμένοι 
σκύμνοι λεόντων, πόλεος ἐκπορϑήτορες. 
κοὐκ ἔστιν ἄλλως" ᾿Επίγονοι δ᾽ ἀν᾽ “Ελλάδα 
κληϑέντες ὠδὰς ὑστέροισι ϑήδετε" 129 

τοῖον στράτευμα σὺν ϑεῷ πορεύσετε. 

ΘΗ. δέσποιν ᾿4ϑάνα, πείσομαι λόγοισι σοῖς" 
σὺ γάρ μ᾽ ἀνορϑοῖς, ὥστε μὴ ᾿ξαμαρτάνειν᾽" 

καὶ τόνδ᾽ ἐν ὅρκοις ζεύξομαι" μόνον σύ μὲ 

ἐς ὀρϑὸν ἵστη σοῦ γὰρ εὐμενοῦς πόλει 1280 

οὔσης τὸ λοιπὸν ἀσφαλῶς οἰκήσομεν. 

ΧΟ. στείχωμεν, "4δρασϑ', ὅρκια δῶμεν 
τῷδ᾽ ἀνδρὶ πόλει τ᾽ - ἄξια δ᾽ ἡμῖν 
προμεμοχϑήκασι σέβεσϑαι. 

1210 αἰγιαλῶ ΤᾺ, ΟΟΥΥ. } 1218 Ζιομήδη}] ]πηβογ, διομήδην 
ΤΡ 1219 ἀλλὰ] 5ογῖρθ8ι, ἀλλ᾽ οὐ 1} φϑάνειν] Βγτοᾶθδιι, φϑονεῖν 
ΠΡ - 1220 ἢ] (61 πρὲν) 5011081, καὶ 7Π0)ὃ"Ὁ8'  ἀΦἠΙ1221 ἑπτάστομον]) ἨΔ}, 
ἑπτάστολον Τ9ὃὈἘ 1299 ἐχτεϑαμμένοι Ῥ, οοΥν. ᾿ 1298 πόλεως 1,.}, 
πόλεος } 1224 ᾿Επίγονοι] Βτιοάθαιι, ἔχγονοι ΠΡ 1228 ἀο]οὺ 
Α. Βομηιαύ. Οἷν. 1280 1282 ὅκια ᾿, ΟΟΥΥ. τηϑητι5. ΤΘΟΘΗ ΙΒΒΙΤΩδ, 
1288 ΒΌΡΘΙ δ᾽ 501. γὰρ ῬΡ. Ῥαθδουιρυοπθῃ ομι. 7... εὐριπίδου ἱκέτιδες 
ΒΌΌΒΟΥ. ὦ 

1)6 ρἹοββῷ ἀναδρομαί 6δχ πο θα] βαμηρία νἱθ βαριὰ δὰ ν. 689 

4 ὃ 



ΑΡΡΕΝΏΙΧ 

ΟΟΠΙΘούγ δ. Τ]Π15 ΡΥΟΡΔ1165. ΘΟΠ ΙΠΘ6Π8. 

Αὐριπηθηῦ γουρὰ αἵ μητέρος... ἀριστέων ἀο]οὲ ὙΠ] δΙον 
ν. 1 ᾿Ελευσίνης ἘΠΤΆΒΙΟΥ 2 αἵ .. πρόσπολοι ϑεαῖν ΜαγκΙαπὰ | 

πρόσπολοι] ἴον. πρόσχωροι ν6] προσχώρους ϑεᾶς (γ61] ϑεοί) 8. ἐς τάσδε 
ος βλέψασ᾽] ὁΧχ Ὧ15 οἰβοιῦ ἃ]ϊασια 1 ΒΡ ουθιι5 ἄθοθβο ἘΘΊϑκο 

12 τέχνων] πρόμων ΟδιηροΥ 11 ϑέλουσιν αἴδε πατρῴᾳ χϑονὶ 
Καγβου 17.5.. ϑέλουσαι τῶνδε μητέρες .. εἴργουσιν οἱ ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, 9ε- 
λούσας τῶνδε μητέρας .. εἴργουσιν οἱ Νῶποκ, ϑελουσῶν (ποϑουσῶν ρτδθ- 
θυ δι) τῶνδε μητέρων .. εἴργουσιν οἱ 1] δον 

20 χώρας ἐμῆς Μύβρτανο, χρείας ὁμοῦ Παγΐύαπρ',, χρείαν τ᾽ ἴσην 
Ὑ δβϑθῃθι, χρείας μιᾶς ϑύδῃ] 22 χεῖται] κλαίει ΒΘΙ51ρ,, δεῖται Εγ αταΐ, 
ἵχται Ἡθυηϑηη | οὐΐϊδιη τό τ᾽ ἴάργος γ6] τό τ᾽ ἔχϑος Μαενκ]απά 

80 πρῶτ᾽ ἐφαίνετο Ν᾽ Δ]ΟἸΙζΘ Δ ΘΥ 82 ἀδέσμου ΜεΥκΊαπα 806 σέ- 
βουσά 8᾽ Τιθηύπηρ 38 ἢ τὸ τούτων λυγρὸν ἐξελᾷ χϑονός ΒΘΟΚ ἢ γόον 
τὸν λυπρὸν Β΄. απ. Βομιηταὺ [ ἐξέλῃ σϑένος Μιβργαᾶνα, ἐξέλῃ χρέος Ἠδτ- 
ὑππηρ' 89 λύσῃ, νεκροὺς ΗρΙτηδορί, λύσῃ, φϑιτοὺς 1΄. απ. Βομτηϊαῦ 

40 τἄργα γὰρ τάδ᾽ ἀρσένων, ἀδ]οἴο ν. 41, Β'. ὅπ. δομαΓ 41 οἵἴτι- 
νὲς σοφοί θοῦ 42--τῸ αὐδύναον (αὐ]ηαπθ Κοἰϑίθυ) τηϑῦυτ5, 71---86 
Θμοτο ΔΠΟΙ Π]δταχη ἰδ αιῦ Ηρυτηϑηη (71.--- 8 ΟΠΠΟΤῸ Φ ΠΟΙ Π]δγαμα, 79 566. 
ΘΠοτο τηϑύγατη αὐ Κο]ϑύθι) 445. (πίπτουσα τὸ σῶμα κομιστὸν ἀνύ- 
σαι Κοϊδίθυ) 4 (ἄνα πτώματα λῦσαι ΒΘο01|), ἀνὰ λείψανα λῦσαι ΚΙγοΟΙ- 
ΒοΙ͂᾽ 45 5ᾳᾳ. ἀνά μοι στίχα λῦσαι φϑιμένων νεάκων (γ6] τεϑμὰ λῦσαι 
ες ψεκύων) ΜύβρτανΘ 

ὅ0 καταμύγματα Ν᾽ Δ] οκοῃδδι | χειρῶν] χηρῶν ΘΙΒΙκ6 δ8 χώματ᾽ 
ἀγάλασα κυρῶ Ἠρινργάθῃ | γαίας] χεύας οἸτῃ Νάαος ὄὔζ5α. ϑὲς ἐμοὶ 
σὰς διανοίας, μετάϑες ΜυβρΥδνΘ ὕδ ὅσσον] οἷσιν ΒΙοιηΠο]4 

00 δὲ σὸν ὦ οἱτη Νδθοκ 02 ϑαλερῶν σώματα, γάϊνον βάρος 
Μύβρτανθ, ϑαλερῶν σῶμα ταλαίνας ἄταφον ΕἸ ΤΉ5ΙΘΥ, ϑαλερὸν σῶμα τα- 
λαίνας ἀτάφων Νδποῖς, ϑαλερὰ πτώματ᾽ ἐλεινῶν ἀτάφων ΟἸἸτη ΟΠ] ΟΙΘΌΔΙΩ, 
ϑαλερῶν σώματ᾽ ἀλαίνοντ᾽ ἀτάφων Ἦ. Οτγοη 08 ὁσίας οὖν ὑπ᾽ ἀνάγ- 
κας σὲ ΖΔ 6005, ὁσίως οὖν ὑπ᾽ ἀνάγκας τε ἨθυνοΙάθη 09 τὸν ἑὸν 
παῖδα Βούῃθ 

171 54. ἔρχεται" γόον γόων (γόῳ ΒΕΤΠΘΥ) διάδοχον ἀχοῦσι Μυβργᾶνθ 
18 βαα. ἴτω ξυνῳδὸς γόοις, ἴτω ξυναλγῶν κακοῖς χορὸς ΗΠαγίθηρ Τά ξυν- 
αλγήμονες Ο. ἘΙΌΌΘοΙς, ξυναλγεῖς δύαις ἩφΙτηβοοίμ, ξυναχεῖτέ μοι ΘΟΒΘΠΚΙ] 

14 5α. ἴτ᾽ ὦ ξυνάλγεινον ἐς χορὸν Μααν Τό δ5α. διὰ παρῇδος ὄνυχα 
τίϑετε φόνιον, αἱματοῦτε χρόα τε λευχόν Ἠδγίαπρ' ὄνυχι οὐ χρῶτα φόνιον 
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Ἠδιταβοοίῃ 71 χρῶτα φοίνιον ΠΟΙ ἢ 78 τὰ χὰρ φϑιτῶν οἷός 
ἐστι κόσμος ϑ'΄οιθηκ) [ κόσμος] κῆδος Ἡατίαπςσ 19 566. δύ χάρις γόνων 
ααὐὖ ἄπαυστος ἀεὶ λόγων τοασ!τιὺ ΜανκΙαπα 

80 πολύπονον Οδιηροῦ | ἁλιβρόχου Ἡθητηδηι 82 ἀεὶ ῥόων Ἐ΄ αα. 
Βομιαὺ 84 ἐπίμονον ΜαΙκΚΙαπα, ἐπίτονον Μαθρτανθ ϑῦ πρὸς γόους 
Οδαρου [ ἔφυ Ηοϊπηβοθὺῃ | τη θυ θοῦ ποθι ὃ ἔ τηθύσοο ἀθθουῖ ραῦαῦ ΚΊτΟΗ- 
μοῦ 81 οὐϊδπη τίνας γόους ΠΟΌτΘΘ, γόον τίνων Νϑδιοῖς, τόνον γόων 
Ο. ΒΙΌΡΘοΚκ, δοῦπον γόων Υ1Πδηον 

91 ἔχει ΠΘΙΒΙτΘ 92 λόγων] γόων Ε΄. απ. ϑομιηηται 98 καϑημέ- 
νην Ναῦοκ 99 ἐμὸν δ᾽ Ο. ΒΙΡΡΘΟΙς 

100 γραῖαι γυναῖκες .. μητέρες, τέκνον Μ᾽ 1611: | τέκνων] πάρα Ηορι- 
τ γάθη, νεκρῶν Ματγοπδηῦ 101 νεκρῶν] τέκνων Μαγκὶαπά, ταγῶν 
ΟδΙΏΡΘΥ 109 ὅδ᾽ ἀλλὰ Ἡργθδπμ, ὃ δ᾽ ἀλλὰ Ἠδυύαπρ 

112 περᾷς. . ἰών ΜαΑΙΚΙαπα (,,π0η τη8}6, Π181 αποα περανεῖς Ῥού 5 
ΒΟΥ ΘτΘ ἀρ ὈΘθαὐ ΠιπαοΥ) 

120 ἐξαιτῶν πάλιν Ἐ]ΠΒ]ΘΥ, ἐξαιτῶν μέτα Κα 1061, ἐξαιτῶν λαβεῖν 
Μαγομδηύ, ἐξαιτούμενος ἩθΥογθ αι 122 οἱ Ἀρέοντες ΟΔΙΆΡΘΥ, οἱ κραί- 
νοντὲς Ἐ᾿. ὅτι. ϑομτιαὺ 124 φέρειν] φρονεῖν Εἰ. ατι. Ξομτηιαῦ 12 μετ- 
ἤλϑες ῬΑΙΘΥ 126 ϑέλω Τιαπίϊπρ' 1217 κομπεῖ ΜιΙ]Ποη 

181 ὄχλους ]Ϊ1800058. 188 τίσι (τοῖς) δ᾽ ΜεαγκΙαμα 186 Τνυνδεῖ γε] 
Τυδῆιν οἵτη ὈΙπαογῖ 188 ὑπῆλϑε] ἐπῆλϑε Ἠατγίαπρ', ἔπεισε Νάθοκ, 
ὑπῇϑε Ῥαϊτηθυ, ἐπῇρε ν9] ἔσηνε νϑ] ἔϑελγε ΗΠθυσθγαθῃ 

144 Πολυνείκης τ΄ ἄναξ ΚαγδεΥῦ, Πολυνείκους σϑένει ΘΟΠΘΗΚ] 
146 γε] σφε Μεαυκίαπα 1418 χϑονός)] χυτόν ΟΔΙΆΡΘΥ 149 ὅδ᾽ Οἰδί- 
που δὲ (νε] ὁ δ᾽ Οἰδίπου γε) τίνι ΤιΘηὐηρ' 

161 τὴν ἑκούσιον Ἠατνγίαηρ, [ΤΙηΐου 161 οὐ 162 ἰἸδοῦμϑηι ἀπΟΤ Πα. γϑῖ- 
ΒαΌτη 5ὐαθαϊ!ῦ ΚΙτοΠ ΠΟΥ 1684 ἦλϑον δικάξων ταῦτα κἄτ᾽ ΒΙοιηῆεο] ᾿ 
ταῦτ᾽ ἐκδικήσων ΜαγκΚΙαπα, ταῦτά γε (ν6] ταῦτ᾽ οὖν) δικάξων Τιοηὐϊηρ, 
ταῦτ᾽ ἦν. δικάζων δ᾽ ν6}] ροίϊι8 τούτῳ δικάζων ῬΟΡτΘΘ, ταῦϑ'᾽ οἱ δικά- 
ἕξων Βοίπο 18 τί πλεῖον Ῥοτδβοῃ | τέ; πέρα γ᾽, ὃς ἦλϑον ΟδΙΡΟΥ 

161 εὐφυχίαν γ᾽ ὙΔΙΟΙΚοΠδοΥ  ἤσκησας Μυβργανθ 1 εὐψυχίαν σπεύ- 
σαντα. νϑύϑατη Ααγαβδύο οοπὐϊπαδηβ, Τ8ΟΟΌΒ 102 ΤΏΘΒθο οοπϊπιϑῦ 
γδϊοκοπδθυ, οἤθυο γι θαϊν Οδταρον, ἀθ]οὺ Πιπάου δῆτα πολλοὺς ῬογΒΟΗ, 
δὴ σὲ πολλούς τ᾿ Ἠατίυπηρ 100 ἄϑλιος ἀνὴρ Οοοῦ | πολιὸς ἀνὴρ τύ- 
ραννος ἰσοδαίμων πάρος Ῥοΐδοπ, πολιὸς ἀνὴρ εὐδαιμονέστατος πάρος 
Ηοιγβοοίῃ 107 μ᾽ εἴκειν ἐμαῖς 1,Θῃὐησ 

171 5α. ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν ἔξοροι ᾽ν ξένῃ πόδα ϑεῖσαι ΚΙγΟΒΠΟΗ͂, αὗται 
δ᾽ ἔτλησαν ἔξοροι ᾽ν ξένῃ πόδα ϑεῖναι Ἡρίτηβοοίῃ, ϑεῖναι δ᾽ ἔτλησαν 
ἔξοροι ξένῃ πόδα ἐν γῇ ΟἸϊτη ΘΟΠΙΟΙΘΌδιη, ϑεῖναι δ᾽ ἔτλησαν ἔξοροι ξέ- 
νον πόδα πάτρας (νε] πόλεως ν6] χϑονός) Η. ὕτομ, ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν 
δεῦρο κἄξορον πόδα ϑεῖναι Ἠρυνοτάρῃ, ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν ἔξοροι. {πολι- 
σμάτων κἀν τῇδε χώρᾳ Παλλάδος» ξένον πόδα ϑεῖναι ΟοΥὶ 114 νε- 
κροῖς διδῶσιν ΟἀΘὈμΒαγαὺ [| νεκροὺς δράσωσιν ὧν αὐτὰς ἐχρῆν Ηδιτηβορίῃ 
ὧν αὐτὰς ἐχρῆν ΜανκΙαπα, οὗ γ᾽ αὐτὰς ἐχρῆν ΕἸΧ, οὺς αὐτὰς ἐχρῆν, 
ἀρ]οίο ν. 115, οἱἵπι ΘΟμ]ΟΙ ΘΌδτη 110---188 στιβρθούοβ παροὺ ΒΥΘιΩΙ, 
1160---192 5θοϊυαϊὺ Πιπάο 1160 σοφὸν πένητα γ᾽ εἰσορᾶν Οδηαροὺ 
118 αὐτὸς χρημάτων ἔχῃ μέρος Πδνύπμῃρ' [ χρησίμων Μύβρτανθ | ἕλῃ Ηρυ- 
τηϑηπ, ἔχει (ὑδιηρθ6ι: 

Δηΐθ 180 Ἰδουπδιη ΟἹΐπὶ βυαύπθθαῦ Μεθ] θύιη βϑοιύαβ Κι ΒΟΥ 
180 844. τόν θ᾽ ὑμνοποιὸν --- ἀϑλον ἢν τεϑῇ -- μέλη .. πάσχῃς .. δύ- 



54 ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ναι ἂν Οαηρο 182 ἀσώμενος Μυβργανθ 187 μὲν ἀχμὴς (61 ἡβᾷ) 
Πρῖβκρ, μὲν ἤϑη ΒΆΘΠΗ58 | μὲν ἡμῖν καταπεποίκιλται. ΒοίΠΘ 189 τέρ- 
πειν ποτ Ηδγίαπρ 

1090 νεανιῶν ΜεΙκΚΙδπα 196 κἄλλοισι ϑοΒ]ΊΔοῖς, ἴον. πολλοῖσι 
ἄλλοισι δή ποτ᾽ ἦν Μαευκ]απα 

204 54. γλῶσσαν λόγων δούς, τὴν τροφήν τ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ (οοἰοΥῖβ 
(616 15) ΔΑ. Βοβιηταῦ 208--10 ἀο]οῦ Ὁ. ΒΙΌΌΘΟΙς 206 καρποῦ γη- 
τραφῆ (γητρεφῆ Ηθυτηδηη) κἀπ᾽ Μαικίαπα || τῇ τροφῇ] τοῖς φυτοῖς 
ΟΠ ΗΚ] 206 τἄγκυ᾽ ὡς Βυγροθ [ τραφῇ Μαυβρτᾶνθ 2060 54. αἷς .. 
τρέφει ἄρδει τε Ηθητηδπη. γοιρω ὡς .. νηδύν ἀο]οραῦ ΟἹ Νϑποῖς 
2017 ἄρδῃ τ᾿ ἄνυδρον ΜαΙΚ]απα 208 πρόβλημά τ᾽ ΜΝ ]οΚοπδοι [ πρό- 
βλημα καΐϑον᾽ ἐξαμύνασϑαι ϑεόν ΠΛ ΘΙ5Κ6 

212 χαὶ] τάδε νϑ] ἢ Κιγομῃο 2145.. ϑεοῦ.. τοιαύτην ἀο]οὺ 
ΜΟΚΊοΥ 217 δ᾽] τ᾽ Τιοηϊπηρ | ἐν χεροῖν Οδηΐου 219 οὐ σοφῆς 
Μαυκίδηα 

221 ὡς λώντων ϑεῶν ΘΟΔΠΙΡΟΙ, ὡς δόντων ϑεῶν οοτατηθηποναὺ Μαυῖ- 
Ἰαπᾶ, ὡς χρώντων ϑεῶν Μιβρτανο, ὡς ξὺν τῷ ϑεῷ Τοῖρ, ὡς ἐώντων 
Ὡὥεῶν Ῥοήβοῃ, ὡς σώξων τὰ ϑεῶν ΦΔ0005, ὡς ϑέντων ϑεῶν ΟΠ ΘΠΗΚΙ 
222- 28 γροβὺ 24δ οοἸ]οοαῦ, ἰφοῦπϑιη ᾿ηΐοὺ 2456 οὖ ΠΟ. νθύβὰβ βὑαθαθῃβ, 
ὙΠδπιον δ 222 δῶμα] γ᾽ αἷμα Βαῖρο5, σπέρμα Ηδηνογᾶθη 228 οὐχὶ 
σώματα Νδυοῖ, οὐδὲ σώματα Ἠδαάϊαθ 22 δ᾽] τ᾿ Μειηδπά | εὐδαι- 
μονοῦντα δ᾽ εὐπότμους Β΄. αα. Βομιρὶαὺ 228 οὐ συννοσοῦντα ἘΘΙΒΙτΘ, 
τὸν συμπονοῦντα (ΙΠΡΘΙ (8116 τὸν συμπλέοντα). 

280 τ᾽ ἐρωτῶν ϑέσφατ᾽ 8005 [| ψεγόντων ϑέσφατ᾽ εἶτ᾽ ἠτίμασας 
ἨοΙΪΖΠΟΥ 281 βίᾳ παρελϑὼν ϑεῶν ΒοοΚ, ὕβρει παρελϑὼν ϑεοὺς Ηοτ- 
νγογάθῃ, ἕοτὺ. βίᾳ τ᾽ ἐπελϑὼν ϑεῶν 282 οἵτινές τι μώμενοι Ἡθνοτ- 
ἄθη 289 μεγάλοι σϑένει τε Ἐϊ. απ. Βομιηιαῦ, μεγασϑενεῖς τε ϑἰδαύ- 
τη 116 1161 

241 δεινῷ ἨοΐΖποι, δύσνοι Θύθαϊηπηπο]1ου. δουβάμη ἀθὶοὺ ὙΥη]δπιο- 
τι 242 εἰς τούς τ᾽ ἔχοντας ἱΚἸΤΟ ΠΟΙ͂ | ἀφιέναι Μαδστανο 24254. ογύ. 
κέντρ᾽.. κακὰ λύσσης, πονηροῖς προστάταις φηλούμενοι, 248 γλώσσης 
Κιτομποῦ | φυσούμενοι ᾿Θ15ΚΘ 244 σῴζει πάτραν ΝΠ) αμον 
247 ἐμοὺς κεδνὸν λέγων: Εἰ. ατπι. Βομτηϊαύ 248 [9 οὐ μὴ γὰρ Ηθα.Ε, 
ἴϑ᾽. οὐ δὴ γὰρ ΜαικΙδπα, ἴϑ᾽" οὐδ᾽ εἰ μὴ Μαθσταᾶνθ. Ῥοϑῦ 2348 Ἰδοιηϑτη 
οἴττα βύθύποροῦ Π᾿πάονῖ 249 αὐτὸς] αἰδὼς ΕἸχ, αἰσχρὸν Μετομαπῦ 
αὐτός, πιέξειν τὴν τύχην ἔμ᾽ ἀξίου Μυβρτανθ, αὐτός, πιέζειν τὴν τύχην 
ἡμᾶς (ὑμῶν Ηατίαπρ) τί δεῖ Ἡθηϊηδημη, αὐτός, πιέζειν δεῖ τύχην, ἡμᾶς 
δ᾽ ἐᾶν Ἠοϊτηβοοίῃ | αὐτὸς στενάζειν Εἰ. ὅτι. Θομιηϊαύ, αὐτὸς τριάξειν Βδ- 
ἀρυτηθομου [ ἡμῶν δίχα ἨοΙΖηον. Απίθ νϑὶ ροϑὺ αὐτὸς «]1α]τιὰ ΘΧΟΙ 1556 
Ῥυύωὺ Πιπαουνΐ 

260 ἥμαρτον Ε]ΠΙ5]6γ ἥμαρτες" ἕν νέοισί τ᾽ Οδιηροι [ ἐν νόοισι δ᾽ 
5. Ῥρεύ, ἐννοίαισι δ᾽ Μυβρτανο, ἐν ἐννοίαισιν (οὐ ἥμαρτ᾽) Βοίῃο, ἐν νό- 
σοισι δ᾽ Ἠαταπσ 202 ἄναξ, σ᾽ (ν6] ἴῃ ν. 288 σ᾽ ἐμῶν) Μαγκὶαπά, ἄναξ, 
σ᾽ οἰϊαιη Μαβργανο, απἰ σϑύβιπη Αἀγαβῦο δαϊππριῦ οὐ ἴῃ Ῥυόχίπηο ν. ἑλό- 
μενοί σ᾽ 5ογι10. Ῥοβὺ 20ὅ8 ὑγδηβρομῖῦ νϑυβαμη βοα! Προ 201 τοῖς ἴσοις 

ΘΟΘΠΡΘΥ 258 στείχετ᾽ ἐκ ἨΠΌΘΙΡ ῶῦ9 φυγάδος οὗ καταστροφή 
Ο. ΒΙΡΌΘοΚ 

200 ἀο]οὺ Ἠουνογάοη. Ῥοβϑὺ 2602 οχ βοηὐθηία (δη θυ! βαρρ]οὺ ἡ σὴ 
δὲ μήτηρ Πιτϑέως ἔφυ τέκνον ΒαϊποΒ 2064 κεχτημένοι ἈΘΙΒΚ6 206 ὧν 
ἐχρὴν σέϑεν ΝΟ, τη] }1ὴ ὧν χρήξζουσί σου 208 πόλις τε ΤιΘηὐ]ηρ' 
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211---8ὅ {γ1115 την! τι5. αἰδύγι θα Ἡυτηδηη, πᾶ ρτι5 θρρουῦ, απδύ- 
πον ΚοΙ]βίου 212 χεῖρε ΤιΘηὐϊηρ' 218 τέχνων δμαϑέντων ΤΠ]τηΒ]6Υ 
ἃ μελέα ΜεατκΙαμα 214 ὑπὸ Καδμείοις τείχεσσιν οἸ᾽τπη Νϑδιοῖς [ Καὸ- 
μείοις συναπώλεσα (ν6] ἐναπώλεσα) Βοίπιο 2718 πέμπετε κλίνετε ΠιΘΊ5]κθ, 
πέμπετ᾽ ἐχτείνετε Μυβρτανο, πέμπετε Ἀρούετε Δ 0005, πέμπετε κραίνετε 
Βούίῃο, πέμπετ᾽ ὀτρύνετε ΝΥ ΘΒΘΙΟΥ 216 τάλαιναν χερὸς γεραιᾶς Ἠρτ- 
ΤΠ 211 Ελλάδος Παυβαμρ;, Ἄργει, Ἠρυνογᾶθῃ 278 βαῇ. ἄντομαι 
ἄντομαι, ἀμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ καὶ χέρα | δειλαία, οἴχτισαι, οἴκντισαι 
ἀμφὶ τέκνων μ᾽ ἱκέτιν τάφου | ἃ (ἡ Μυβρτανθ) τιν᾽ ἀλάταν κτὲ. οἸ τη 
Πιπάονε (ἀθ6 τάφου δαἀάθηάο οορίξανὶ οὐϊατῃ ΕΠ] 5] 6) 219 δειλᾶν 
ΕΠΤΉ5]Θυ, δειλά Κοϊδίου [ καὶ ΑΝ καὶ γένυν Ἠαγίαπρ. Εὐαπ γόνυ, 
χειρὸς ἑλοῦσα ΟΟΠΙΟΙΘΌΔΠῚ 

280 μ᾽ ἱκέτιν σάν, δειλαίαν γραῦν Ηαγθαηρ [ ἤ τιν᾽ ἀλάταν] οἷά 
τιν᾽ ἄϑλιον Ῥαϊογ, νῆστιν ἀλάταν Ὁ. ΒΙΌΡΘΟΚ 288 [οτύ. ἐν ἁλικίας ἀλκᾷ 

296 αἰσχρόν γ᾽ ἃ λέξαι χρήστ᾽ ἐπιχρύπτειν φίλοις ΝΥ οθαποΥ 298 4ε- 
.1οὐ Νδαοκ 

802 σκοπεῖν) σέβειν ΟΝ. ΒδῖοΥ 802 5ᾳ. ἀτιμάσας | {τὴν νῦν παρ- 
οὔσαν ἱκεσίαν», τἄλλ᾽ εὖ φρονῶν ΟΘΌΠαταϊ 808 «αὖ οογτταρύασχη αὖ 
Δ Ὁ ΒπιΡΙ 46. αἰτθπατη ἀποιὺ Νῶαοὶς, αἱ οΟ]Ἰτη τοῦϑ᾽ ἕν μόνον γὰρ ἐσφά- 
λης σοπίοιθθαὺ. Ηΐτπο νΘΥΒΌη τΠῚ1ΠῚ ΒΌΡΘΙΘΘΒΘ. ΘΧ ΤηὉ]015 ροϑὺ 302 πὰπὸ 
Ῥογατε8 ΡῬαύαῦ Ὁ. ΠΙΌΘΟΙς, ααἰ 804--- 19 ἰγαπβρομῖῦ ροϑὺ 826 | τἄλλ᾽ εὖ 
φρονῶν γὰρ ἐν μόνῳ τούτῳ ᾿σφάλης Μαεατοπδπὺ 806 τόλμην παρεῖναι 

. ἥσυχος Ν ΔΙΟἸΙΚΘΉΔΟΥ 06 νῦν δ᾽ οὐχὶ σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει; 
Ἠδυηδημ, νῦν δ᾽ ἀλλὰ σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει Μαίμιαο, νῦν δ᾽ 
ἴσϑι σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρειν Βοίπο, νῦν δ᾽ αὐτὸ σοί τε καὶ πόλει 
τιμὴν φέρει Ἠαδυίιηρ, νῦν οὐδὲ σοί τι τοῦτο τὴν τιμὴν φοβεῖ Ο. Οογϑτη, 
νῦν δ᾽, ἴσϑι, σοί τε τοῦτο τίμιον πρέπει Νάιποκ, νῦν δ᾽, οἶδα, σοί τε 
τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει Ἠογνογάθῃ, νυνὶ δὲ σοί τε τοῦτο δρᾶν αὔξει κλέος 
Ηοἰτηβοθίῃ, νῦν δ᾽ ἀλλὰ σοί τε τοῦτο δρᾶν τιμὴν φέρει ΝΥ] δον, νῦν 
δ᾽ ἔστι. σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν ἔχον (ν6}] τοῦτο τιμιώτατον) ΟἸΊτη ὁΟΠ]Ο16- 
Ὅδιη [ πρὸς τιμὴν φέρει ἈδίδθΘ, τὴν τιμὴν ἀρεῖ Μιυβρταᾶνο, δὴ τιμὴν 
φέρεν ΕἸΧ 

810 ἐς τῶνδ᾽ ἀνάγκην ΒΙονΠο]4 812 παῦσον ΒΆΘΠ8 0 3814 ἀν- 
ανδρίας ἐρῶν ἰΚαγδβοι 8117 ὀτλήσας ΤιΘμαὐϊηρ' 818 ὃν δ᾽ ΚΑΥΒΕΟΥ 
819 χρῆν σ᾽ Μαεικίαπὰ 

820 δράσῃς] πράξῃς Ἐ΄. απ. Βομιηαύ 821 ἀβούλως ἨἩρηιηδηη 
822 γοργὸν εἴς σ᾽ ΒΘοΚ, γόργ᾽ ὁρῶσ᾽ Ματομαπί | γοργὸν ὡς πόνον βλέπει 
ΤΠ ΘΙ Κ6 

882 54. ὦ φιλτάτη, σοὶ τῷδέ τ᾽ .. τριπλοῦν ν6] ὦ φιλτάτη παῖ νοὶ] 
ὦ φιλτάτη τοι Μαικαπά 88ὅ κἀπέφην᾽ ἐμὴν Μαικίαπιά 887 ταὔϑ᾽ 
Τιϑη ηρ' 

840 ἐξηνεγκάμην ΒΙοιηῆθΙα 842 πόνοις οἴη Νϑαοῖὶς 844 ἡ 
τοκὰς σὺ Μυβδρτᾶάνθ 84 μάτην κελεύεις ἢ. τη 847 πείσας Ἐ]πι8- 
1 848 ἦ δὴ τόδ᾽ Βροϊς, καὶ δὴ τόδ᾽ ΜΥΙΠδονῦ [ κοὐχὶ] μὴ οὐχὶ 
Μαυκδμπα, γ᾽ οὐχὶ Μυβρτδνθ 

860 δ᾽] γ᾽ Τιρπὐϊηρ' ϑῦ2 5α. οὐ γὰρ... εἰς μοναρχίαν ο]ττη ΚΙτΟΙ- 
ΠΟΙ͂, καὶ γὰρ .. εἰς αὐταρχίαν Ο. Ηθηδ6 | καὶ γὰρ καταστὰς αὐτὸς εἰς 
μοναρχίαν ἠλευϑέρωσα Μδτοπαμν. Ηοβ νοϑυβιβ ἀο]θὺ ὅρμοι] 857 ἄξω 
Ἠρομηβοθίῃ 808 ἐξαιτουμένους ΟἸτη ΘΟΙΙΟΙΘΌΘΠΙ. 

861 ον. συνάψας. Οἷν. δὰ Α]ο. 482 808 5αᾳ. αο]οὺ Βθοῖϊς 
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801 [οτὐ. πὰρ. ϑεοῖς 807 56. καὶ μέγ᾽ ἀνὰ Πελάσγιον αἱνέτ᾽ ἴάργος 
Τδοο5, καὶ μεγάλ᾽ ἀλχτήρια τοῖς Πελασγοῖς Ο. ΒΙΡΌΘΟΚ 868 καὶ] γᾶ 
ΜαυκΙαπα | καὶ τὸ] κἀπὶ οματη  ΟΠ6 

811 γᾶν δὲ φίλαν (φίλαν τοίοτοθαῦαν αποπάδηι οχ 1) τὰν ᾿Ινάχου 
Ἠθδΐῃ 818 καλόν γ᾽ ΚΙγΟΒΠΟΙ͂ ϑ1ὅ 856. κρανεῖ ποτ᾽ ἄρα φίλια 
Μοῖρ᾽ ἐμοί Μυβρταῶνο 816 νεμεῖ Μιυβροτανθ 811 (ἄμυνε δματοῖς 
Μυβρτδνθ) 

880 νέμεις, τόν τ᾽ ἀεὶ δυστυχῆ (οὺ 816 τέκνοισιν) Ἡθυδππ, νέμεις, 
τόν τε δυστυχῆ ᾿ἱπαον, νέμουσ᾽ ἀεὶ δυστυχῆ ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ | νέμεις, δυστυχῆ 
τ᾽ ἀεὶ πάντα Νδυοᾷκ, νέμεις" ἀεὶ δυστυχῆ πάντα Υ1]ατιον 1. 881 56. τέχνην 
ἀεὶ σὺ τήνδ᾽ ἔχων, ὑπηρέτης .. διαφέρειν ΟΔΙΉΡΘΥ 884 σεμνὸν Ηοι- 
τη 888 ροπὶὺ ροβὺ 886. ὉὈῚ βουι1ὺ ἀξίους τυχεῖν, ΟδἸΡΟΥ 886 σοὶ 
γείτον᾽ οἸἴτη ΝὍαοῖ [ ἀξίαν Μαβρτανο, ἀξίων Βοοκ, ἄξιος Μαάν!σ. δ ι- 
βτη ἀο]οὺ Οοθοὺ 8860 54. ἀξίαν τυχεῖν φιλίαν τε ϑέσϑαι πᾶς τ᾽ .-. 
λεώς ΤιΘη]ηρ' 887 ἀο]οὺ ὙΠ διμονὺ 

890 ἀσπιδηφόρων Μαεγκ]απᾶ 898 κοινῇ δ᾽ ἑκοῦσα Ὁ. ΟΘοΥδτα 
898 54. ἀο]οθαῦ οἱτα Νϑιοκ 896 οὐ σάφ᾽ οἶδ᾽ ἔτι ΠοΙ5κο, οὐ σάφ᾽ 
οἶδα γὰρ Ἠδηίΐαηρ, εὖ σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι ῬαΙογ. δοῦρα οὐ σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι 
ΘΧΡΙΘΠΑΙ νϑυϑιιθ ὀδαδα δ αἸύϑ 6886. οὶ νϑυρὰ ροθύδθ θχοιαϑϑθηῦ, ρὲ- 
ἰαθαὺ οἱττα Πιπάο 89054α. οὐ σάφ᾽ οἶδ᾽ ὅτι μολὼν ὑπαντᾷ .. βου- 
λεύμασιν κῆρυξ ἐπίσχες .. πόνου Ἠθητηδηη 8917 Του. ἣν ἀπαλλάξῃ 
σ᾽ ὁδοῦ. 898 μολών 8᾽ Μεικὶαμα [| ὑπαντὰξ ΕἸΤΊΒ]ογυ. Μοίϑαμῃ ροϑῦ 
898 οοἸ]]οοαῦ ϑοαΠρου, ἃπΐθ 897 (οὐ σάφ᾽ οἷδ᾽ ὅτι μολὼν ὑπαντᾷ) Ηοτ- 
τη 8, ᾿ὔθιη, βου θΘη5 μολὼν δ᾽ ὑπαντᾷ κτὲ., Ο. ΠΙΌΡΘΟοΙς 

401 5ᾳ. ἑπτάστομον πόλισμ᾽ Μαευνκ]δπα 402 ἀδελφῇ χειοὶ Πολυ- 
νείκους ὃ᾽΄ ὁμοῦ ΟΔΙΩΡΟΥ 408 πλεῖον Β]τηδΙογΥ [| ἀλλὰ κἀσϑενεῖ λαχεῖν 
ἴσον ν6] ρούϊι5 ἀλλὰ καὶ πένησι τῷδ᾽ ἴσον (ν6] μού πένησι, τοὔνδικον) 
Ε΄. σα. ϑομπυαύ | πένης ἄρχει ᾽ν ἴσῳ Μαδτομδπύ [ ἔχει κρίσιν ΚαγΒΘΥ, δὐϊδτα 
ἔλαχεν ἴσον Πουνογάθῃ. δουβαχῃ ἀοδ]οὺ ὙΥΠ]διηον 

411 οὐχ ὅλων ἘΠ΄. ατι. Βομηηαι. Απίθρ 414 απδρᾶδηι Ἰηὐθυ 1556. Βὰ- 
βριοαῦαν Ν ποῖ 411 διορϑρεύων λόγοις ΤιΘηὐπρ, διευϑύνων λόγους 
Ἠατγύαπρ,, ἔονὺ. διάδοχος ὧν λόγων ) νόμους Μααν ΚΙαπα 41786. ροβῦ 429 
οο]]οοαῦ ΗοΙζηΘΥ 

421 εἰ καὶ πονοίη Μυϑρτάᾶνο | εἰκῆ λέγοι γ᾽ ἄν, κἀμαϑ'ὴς ΦΔ0ΟΌΒ 
421 5α. εἰ μὴ γένοιτο κἀμαϑὴς ἔργων ὕπο ψυχήν, δύναιτ᾽ ἂν ΒυγρῸΒ 
Ῥοβὺ 422 Ἰοοὸ :πὐουροϊδίουθτη νϑυϑιαμη 428---ὅ Ἰφοῦπδπι ᾿ἱπαϊοαὺ ὙΥ118- 
τηονγιῦ. 428ὃ---ὃ ροϑὺ 418 οἸττη ὑγαπδίθυθ οαὺ ΚΙΡΟΒ ΠΟΙ 428 νοσῶδες, 
ταὐτὸ τοῖς ΜεαγκΙδηα | τὸ δ᾽ αὖ νοσῶδες, ταὐτὸ τοῖς Παγτίθπςσ 426--8 α6- 

Ἰοὺ Ε΄, ΒΟΒγΌΘάοΥ , 
482 χαὶ τόδ᾽ οὐ μέτεστί σοι Του, κοὺ πόλει κῦρός γ᾽ ἴσον Εἰ. αα. 

ϑομιπαύ, καὶ τόδ᾽ οὐκ ἀνασχετὸν Ηο]ζποι, κοὐ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἴσον φνέμειν» 
Ῥρρρυιμθ]ου. Ῥοβὺ καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστι νϑύδιπι ἄθθϑβθ ραύαῦ [615 Κθ 
481 δ᾽] 9᾽ Τιϑηὐπρ' 489 φέρειν; κρατεῖ ΥΠΔΙμον ΙΖ, φέρειν λέγων 
(γ61 ἐτῶν) ἘΠ. απ. ϑομχηϊαῦ 

440 54. ἐσθ᾽ ὡς γῆν ϑέλων εὖ δρᾶν Β΄. απ. ϑομιαῦ 441 ἔστιν 
ἰσότερον ΜενκΙαπα 448 ὑποφύσιν Μυβρτανθ, λύουσιν [ἡπάδι | πόνου 
συνεργοῖς ἤδεται νεανίαις Ε΄. ὅτι. Βομηηταῦ 444 τόδε] νέον ἨΟΙΖΠΘΥ 
444.5.. ἐχϑρὸν .. ἀρίστους ἀο]οὺ Ναιοῖς 448 καὶ τοὺς] νέους τ᾿ Μα:- 
ομαπὺ [ καὶ τοὺς ἀριστέων .. ἡγῆται σϑένειν Ψ106111 | καί που νεανίκ᾽ 
Ο]1π ΟΟΠΙΟΙ Θά [ οὖς τ᾽ ἂν Μαγκίαπα 44 5αᾳ. ἀο]οῦ ϑομθηκὶ 
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448 5η. στάχυς τίλας ῬΑΙπΙοΥ 440 τομαῖς ἀφαιρῇ Ναιθοῖς, τὰ λῷστ᾽ 
ἀφαιρῇ Καγδοι, κλῶνας τ᾽ ἀφαιρῇ Ι᾿. Ρυ]ηΖ 

460 βίον] βίαν ΒοίπθΘ 461 πλείον᾽] λεῖον 16 156, πίον᾽ Μυβρτανθ 
βίον] βίαν Μαυνκαπὰ 451 5844. ὡς .. ἐκμοχϑῆς βίον... καλῶς τερπνὰς 
τυράννῳ σ᾽ ἡδονάς, ὅταν ϑέλῃ, δάκρυα δ᾽ ἑτοῖμα σοῦστι Μυηγο 
462 καλάς ΠοΙδίτο, καλούς Μυβρσγᾶνο, καλόν (ν6] χρεών) Νάιιοκ 462 8. 
παῖδα σ᾽ ἐν δόμοις... ὅταν ϑέλῃ Οὐ. ἀοΥδιη 408 τερπνὰς τύραννος 
ἡδονὰς ὅταν ϑέλῃ ᾿νοῖδικο [ ἡδονάς, ὕταν τύχῃ Νδιοκ, ἡδονὰς ὅταν τελῇ 
ὙΠ ατμονγὺ 4ὔϑ5η. ἡδονάς, αὑτῷ δ᾽ ἄχη δάκρυά ϑ' ἑτοιμάξοντα 
ΚΒ 6. 4654 οὐϊδπι δὲ τοῖς γονεῦσι ΜεικΙαηα, δὲ τοῖς διδοῦσι ἘΠ]Π1η5- 

16, δὲ τοῖς σώξουσι ΒΙοιηῆθ)]4, δ᾽ ἀτιμάζουσι Τἡπάδιι, δὲ τοῖς ϑρέψασι 
Ἠατγίαπρ', δ᾽ ἀτιμασϑεῖσι Θιααύπηπθ]] ον, γ᾽ ἑτοιμάξουσι Κτδ], δὲ ποιμαί- 
νουσι (1168 | ἔτι] ἐγώ Ἠδυθαπρ' 

4θὅ μὲν] γὰρ ΜαγκΙαμα. δ ουβαπι ἀο]οὺ ἃ. ϑοβιηταύ 400 δ᾽ ἐναν- 
τία δα, δὲ τἄμπαλιν Νδιοκ, δὲ ϑάτερα Ἠοδα]δγη 407 ἐγώ τ᾽ 
ΜαυκΙδπὰ 409 εἰ δ᾽ ἔστι τῇδε ΕΆΘΠΒ6, εἰ δ΄ ἔστιν ἤδη 98 0005 

410 ϑύσαντα σεμνὰ .. λυτήρια Ματοπεπύ | σεμνὰ} δεσμὰ ΙΚΙτοΒ ΠΟΙ 
418 ἐν βραχεῖ λόγῳ Ἠατύπμῃρ, ἢ τραχὺν λόγον ἘΠ". ὅτι. Βομτϊαὺ 479 ἐλπὶς 
γὰρ ἕν Μυβρτᾶνθ, ἐλπὶς γὰρ ἦν ΤιΘπἰίηρ [ ἐλπὶς γάρ ἐστ᾽ ἄπιστον ΕῚΧ 

480 συνέτριψ᾽ ΠΟΙΒΚ6 [| ὑπερβολάς} ἴοτῦ. ὑπέρβια 484 56. ἀο]οῦ 
Οσοοματγαῦ 48 δορικανὴς Νδποῖς 487 κατὰ τὰ χρηστὰ καὶ κακά 
Ηουνογάθῃ | καὶ καλά ἈΠ ΘΙΒ]κ6 488 ὅσῳ δὲ ΥΠδΙηον τὺ 

490 ποίμναις δὲ ϑαλεραῖς τέρπεται κεὐπαιδίᾳ ἈΘΙΒΚ6 | ποιναῖσι) φο- 
γναῖσι Μύβρτανο, πόνοισι Βοίμο, μοίραισι (δπροι, λύπαισι ΕἾχ, τόλμαισι 
ΒΕ, απ. ϑομιιαὺ 492 ἀναιρόμεσϑα ῬΕΪοΥ 494 ἐχϑροὺς κατϑανόντας 
Βούπο, ἀϑέους κατϑανόντας Εἰ. ὅτι. Βομηηαῦύ 406 οὺς ὕβρεις ἀπώλε- 

σαν (γ6] οὺς ὕβρις γ᾽ ἀπώλεσεν) ΜεΥκΚΙαπα, οὺς ὕβρισμ᾽ ἀπώλεσεν Μαθ8- 
οΎᾶνγο, οὺς ὕβρις διώλεσεν ῬΟΥΒΟΙ 496 οὐκοῦν ἔτ᾽ ὀρϑῶς ΒοΙΒΚ6 

407 καπνοῦται ᾽κ κλιμάκων ὀρϑοστάότων ΜεινκΙαπά. Ῥοδὺ 497 νρϑυϑιτη 
ΘΧΟΙΙ5856 (Τ6]10 015 ΒΟ] 1οϑῦ νου 15 ὀρϑοστάτων ἃς) ριϊΐαῦ 661] 498 54. ἀ6- 
Ἰοὺ σθΌμαγαῦ ῬῬοϑὺ 499 νϑύβιιῃ (.,ἀοὐπν θαύιμη Τον15. τῶ τηϑππ) οχ- 
οἰ ἀἴθ8θ6. ρα (66] 

ὅ02 ἄλλως Μεικαθπὰ δ04 φρονεῖν σ᾽ ΜαΥκΙαπα ὄὅ0θ--10 ᾿πὔρου 
498 οὐ 494 ᾿πϑουὺ ΝΠ] δον ὅ08 ταράξαι Εἰ] 5] 6 Υ 809 ἥσυχος 
δὲ {καὶ πόλιν καὶ ναῦν ἔσωσε χρώμενος) καιρῷ σοφῶς Ηατγίαπρ' 

ὅ10 ὡς τοῦτο Κιγομποῖ. Απίθ ὅ11 (ααὖὺ ροϑὺ 512) απδοάϑπι Θχοῖ- 
α1556. βαβριοαῦαν ΝδτοΙς 811 54. Λαγαβίο {0 π1τὺ ΔΡΟΡῪ. ῬΔΥΙΒΙΠΌΠΙ. 

ὅ21 οὕτως] ὄντως 1) ΟὈγ66 528 οἰϊδιη ὃς οὔτε σὺν τοῖσδ᾽ Κιτοι- 

ΒοΙ, ῬΟΒ515. οὐΐδπι ὃς οὔτι συλῶν ὅ28 κἀπεπόνθετ᾽ ἘΠ]τηΒΙΘγ, καὶ πέ- 
πονϑεν ΕῚΧ ὅ29 564. τεϑνᾶσιν ἐχϑροί, χὴ δίκη διοίχεται, οοὐθηθ. ἀ6- 
Ἰού15, Εἰ. αι. Θομηηαῦὺ 

ὅ80 αἰσχρῶς δὲ νεκρούς Μεαν! ὅδ 81-- 86 ἀοϊοὺ Νδποῖ,, ὅ81 ἀο]οί 

Ὑντ]δπηονῦχ τ] πη τθ 5 ὅ88 ἀπῆλϑε ὅ82 ἕκαστος ΜαΥκΚΙδπα | εἰς τὸ 

φῶς ὄμμ᾽ ἵκετο Βυγρθδ 88 ἀπέλϑοι ΕἸχ ὅ84 οὔτε γὰρ Μαικ- 
Ἰαπα ὅϑδ βίον] μικρόν ΜδΙκΚΙαΠηα, βραχύ Οδιηροι, χϑόνα Τὺ. ῬετὶπΖ 
ὅϑ06 αὐτὸ γῆν λαβεῖν Τιοηὐ]ηρ; 817 δοκεῖς κακοῦν ἕν Ἄργος ΤΕ. τι. 
ϑομτ αὐ | ϑάπτειν διδούς ἨοΙν τ θη ὅ89 λαβεῖν οἸτη. ΝὭθποκ 

ὅ40 τάφους οὕπη οΔ]ΠσοτῸ οὐ ἕρξει Βοος δι7 γνώμης Μαει]δπα 
σκαιόν γ᾽ ἀπαιόλημα (ν6] σκαιόν γέ τοι. πλάνημα) τῆς γνώμης ΗρτνοΥ- 
ἀθὴ ὅά48 δεδοικόσι Μυβρτανο, δεδωκέναι Τπάδιι 



δ8 ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ὅδ0 πάλαισμά γ᾽ Μδεηικ]δπα 551 οἱ δ᾽ οὐ δὴ βροτῶν Βοίῃθρ 
ὅδθ μέτρια μετρίως φέρειν {8 60}05 | μὴ] μὲν ΜΙ οπ ὅδ᾽ πόλιν] ϑέμιν 
Ηρυνγθγάθῃ 

ὅθ6 βούλει σὺ κόψω Μυβρτᾶνθ, βούλει σὺ κάμψω Οδηηροτ | σοὶ δὴ 
συννάψω μῦϑον ἐν βραχεῖ ϑέλεις, Β΄. Οτι. Βομτηϊαθ | ἐν βραχεῖ σκεϑρόν 
Ἠρυνογάθη ὅθ8 οὐκ ἄν ποτε νεχροὺς παῖδας Β΄. αι. ΒοΒτηϊαί 

ὅ12 σοι] τοι Τ,οηὐηρ' ὅτ8 καρτέρους ἄλλους Μτβρταγνο, καρτερῶν 
ἄλλους Β'. ὅπ. Βομηηϊαῦ [ ἄλλους] καλοὺς ΜαγκΙαπά, ἄλλοις ΒΙοια 614, κα- 
λῶς Ηανίαπηρ' ὅ714 ἔφυσε τιμωρὸν πατήρ Νδιοῖκ ὅ177 τοῖς γὰρ πο- 
νοῦσι Ἐ'. τι. ϑομτηϊας πονοῦσι πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαίμονα Ν1061 578 λόγχῃ 
ΑἸάϊπε | ἐπὶ πόλει Μαβρτανο, ἔμπαλιν ΟἸἸπη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔ ΠῚ 

ὅδ0 δέ γ᾽ οῦτθθ 8] ὡς τεϑυμῶσϑαι ϑργονιὺ ΠΙπάοΥ, ργοροβαῖῦ 
Ῥα]ου ὅ82 ἀλλ᾽ ἀποφϑάρηϑί μου Νὅποκ ὅ88 ὥσπερ ΝΠ] δταον 
ὅ80 στόμα] (στόματ᾽ ἘΒΥΘΙ1), στίχας Μαγομαπῦ, ἔοτύ. γναϑμούς 
ὅ86 8α. κινεῖσθαι πολὺν ἀφρὸν Ηδινγογάθη ὅ871 Θηβαίαν χϑόνα Ἠορτ- 
τηϑημ, ἰηνηῦπ5. αὖ νἀ θύαν ὅϑ89 αὐτός γε ΑἸΑἸπ8 

ὅ90 ροϑὺ ὅ92 ὑτδῖοῖὺ Πδιδίτθ, θοῦ ΠΟΌτθο ὅ98 κλεινὸς ἀλκαίῳ 

δορί Οδιηροι ὅ94 μοι] τοι οἷττα Νϑποκ ὅ94. 1 εἴη μόνον μοι τοὺς 
ϑεοὺς ἔχειν ὁμοῦ νίκην διδόντας" ἁρετὴ .. τὸν ϑεὸν ἀρήγοντ᾽ ἔχῃ Ἐ΄. Θὰ. 
ΒΟΒταϊαῦ ὅ9ὅ 54. ἔχειν φίλους δίκην σέβοντας ἨΟΙΪΖΗΘΙ ὅ96 ἀρετὴ 
δέ γ᾽ οὐδενός ἱΑΙΤΟΒΠΟΙ͂ [ οὐδὲν τελεῖ Νάιιοκ, οὐδὲν λύει Ηδίτηβοθίῃ 

ὅ98 5664. Αοίμταθ Ααἀγαβῦϊ πούϑιῃ βυιϑυι θαι ΠΓγυ ἢὐ0. ΟΠουϊοαῶ ΒΙΠΡῚῸ]15 
ομουθαΐ5 ὑἹθαπηὺ Βοόροῖῃ, Ηθιηδπμ, ἸΚοϊβῦθι ὅ98 χρήξοντ᾽ ] χραι- 
σμοῦντ᾽ ἨοΙΖΠΘΙ ὅ99 ὡς ἔμ᾽ Ἠογνοτάθῃη | ἥπατι δεῖμα φρένας ταράσ- 
σει, τϑθριάταὺ Ἡθυτηᾶπηη, ἥπατι δεῖμα χολὴν ταράσσει (διηροῖ, ἥπατι χλω- 
ρόν τι δεῖμα ϑράσσει Ἠανίαπρ χλωρὸν δέος ΝΥ ΙΠ πιονύ  βράσσει, ΠΘΙΒΚΘ, 
ϑράσσει Μαγκὶαπα ; 

601 στράτευμ᾽ ᾧ Παλλάδος οἴη Νάποῖκς θ04 στερνοτυπεῖς τ᾽ ἀν᾽ 
᾿ἀσωπὸν ἈδΙΒΚο, στερνοτυπεῖς τ΄ ἀγάστονοι. {Δ 0005, στερνοτυπέες ἐντόπων 
Τπάδιι,, στερνοτυπεῖς τ᾽ ἀνὰ κλόνον ΟΥΘ]]1, στερνότυπες ἀνὰ πτόλιν Ἠδτ- 
ἐπηρ, τ΄ ἀνὰ τόπον στερνοτυπεῖς ΝΥ οδίρΠ81, (στέρνων τ΄ ἀν᾽ ᾿“σωπὸν 
ὙΠ] δον) [ τόπον] πτόλιν ΜαικΙαμα, κρότον ΒῚχ, χϑόνα ῬαΙΘΥ 
6004 54. μάχαις τὲ στερνοτυπέες ἀνάπαλιν κτύποι Ὁ. ΠΙΌΌΘοΙς | στερνοτυ- 
πέσιν ἀνὰ τόπον πάλιν φανήσονται, χτύποις ἨΘΥΙΠΔΉΠ θ06 πάλιν 6 
σἱοβδα γϑρϑυμὺ Κἀν ο 606 τάλαινα, τίνα λόγον, γᾶν Ἠατνίαπηρ, τίν᾽ 
ἂν λόγον τάλαινα Νδτιοῖς 606 5ᾳ. ὦ τάλαινα, τίν᾽ ἀλγέων .. αἰτίαν 
ΒούΠθ 008 ἀλλά τιν᾽ εὐτυχίᾳ λαμπρὸν ἄν τις αἴρονι Ηθηηδηπ 
609 μοί τι ϑράσος Μυβογᾶνθ, μοι ϑράσος Οδιηροι, μοι ϑάρσος Ἠδτίαπηρ' 

611 τίνας γὰρ ἄλλους Ἠαετγύαπρ 614 δίκα δίκαν ἐκκάλεσεν καὶ 
φόνος ΕἾχ [ ἐξεκάλεσε, αποᾷ αποπᾶδμι ὁχ  τοΐδγθαύαν, ΑἸάϊηδ, ἐξεκά- 
λεσσὲ Βαύπθϑ, ἐξεκάλει ΚΙ ΠΟ ΒΒΟΙ͂ 616 νέμουσ᾽ Πιπάογ 

621 μόλοιν οἸΐτη οοπϊοί θαι, μόλοις (οὐ ἴῃ ν. 620 εἴ σε) ΝΠ δπι ον 
622 γῬϑυβοῆδθ ποίϑιῃ ἴὸ οὖ 6380 ἀο]οὺ ὙΠΟ  ἔδοις ἂν φίλων 

ἴδοις ἂν τύχας Ῥά]ΟΥ ἂν τύχας] σῶν τύχας Παγαηρ' 6028 ὅ τι ποτ᾽ 
αἶσα Μυβρτανο, τί τί ποτ᾽ αἶσα; ἸΚοϊ]δίοι 626 ἀνακαλώμεϑ'᾽ ΗροννοΥ- 
ἄθη 027 φόβῳ Ἠργηδπηη 

080 γενοῦ δ᾽ εὐμενὴς πόλει ξύμμαχος ῬαΙΘΥ 0306 οἱ ϑανόντες, 
ἑπτὰ δεσπόται λόχων Μυβρτᾶνθ 

640 πυρπνόῳ ν6] πυρφόρῳ Νάμποκ, πυρπολῶν Ἠθγνγογῖθη 642 τά- 
ξιν)] τεῦξιν Βοίῃο 048 ᾿Αϑάνας Ε]ΙΉΒ]6Υ || οὔϊδιη ᾿“ϑηνῶν, .. ἀγγέλλοις 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ δο 

λέγων ἘΘΙΒΙΚΘ θ44 πέπραγμεν Καἰγο πο θ45 οὐίδιη οἷς ἨΘΊΒ ΚΘ 
θ47 τρόπαι᾽ ὁ κλεινὸς ΠΘΙΒΚΘ 

θῦϑ φύλων .. στρατεύματα Μαβρτανο, φῦλα συμμάχου στρατοῦ τρία 
Καγϑβοὺ | συστημάτων Μαδάνὶρ θδὅδ ὧν τις ἦν λόγος οΙδκο, ὡς ἰδεῖν, 
λόχους Ἠδἰπηβοοίῃ. Ῥοβὺ θδδ Δ]1αυ1ἃ (46. 18 011185) ΘΧΟΙΊΒ556. ΒΌΒΌΙΟΔὕΤΥ 
Μύβρτανθο θῦθ αὐτὸν δ᾽ ΠΘΙΒκαΘ θὅ8 παλαιοὺς Μανκίαμα θὅ9 τρί- 
τον δὲ Μυβρτανο | λαὸν δὲ παράλιον 98 00}05} αὖϑις δὲ... δορί, γοδὺ 1ὰ- 
οπμδτη Υ. Θ02 ῬΡΟΠΘηΒ, οἸτπ ΥΥΠδτον τ [ παράλων ἹΚἸΤΟΒΒοΙ͂ 3 Παράλους 
ἐστολισμένους, Ῥοδὺ πῖπο ν. ὑγϑΒΡΟΠΘΗΒ 002 Βα., Καγβοι, Παράλων ἔστο- 
λισμένους, ν. 002 πιο ὑγαπδίθυθηβ, ΝΥ δι ονὺ [ ἐστιχισμένον ΘΙΒΚΚΘ. 
Ῥοβὺ θ0ὅ9 Ἰδοιπϑιη βὐαύυιῦ [τ] 

660 κρήνην παρ᾽ αὐτὴν δ᾽ ἴάρεος ἱππότην ὄχλον Ἠδτύυηρ | ἱππότην 
τ΄ ὄχλον Μυβρτανθ 6608 σεμνοῦ Μεικὶ πα 

612 ϑεῖναι ΟδπίοΥ, τίνειν γ6] τῖσαι Μαβρτανθ καινῶν φόνων ἈΘΙΒ[κΘ 
φόβον ϑοαῖί!σο ΟΤ10 πέλας δὲ Ηρεί | ἀλλήλων] ὁπλιτῶν ν6}] ἀλκτήρων 
Μύθβρτανθ, ἀσπιστῶν Φ80005. ΟἿΤ τάσιν δορός Μυθστανθ 079 ἐς ἀλ- 
κὴν ἢ ᾽ς φυγὴν ὕποι τύχοι Ἠοιπογάθῃ [ ἐς φεράσπιδας ν6}] ἐς πρωτο- 
στάτας Μυβργᾶνθ, αὖ παραιβάταις Ἠδτηίμπηρ, ὡς παραιβάτας ΝΥ ᾿]δτηον 

681 ἁρμάτων ὄχμον ᾿οῖ5Κ6, ἁρμάτων μόϑον Μίαβρτδνθ 089 καὶ 
τὰς Ηοίτηβοϑίῃ | τοὺς... φορουμένους Ἡθαΐ | ἢ ἄντυγας ἄνω Μδάν!ρ' 

690 ἱμᾶσιν] ἰκμᾶσιν Βτοάθαι, μάστιγας ἩφΙπΒοΘ ἢ 694 εἴκοντα 
γδ]οοπαου, νοσοῦντα οΟἸτπι Μιβοτανο | ὑπείδεϑ'᾽ ὃν Μαεαικὶαπά, ὑπεῖδ᾽ 
ἤδη ΚιτοΒμο 698 τό γ᾽ ἐνθένδ᾽ Μαυκδηα 697 54. γοβῦ τ06 60]- 
Ἰοοαῦ, καὶ ν. 099 ἴῃ οἱ τηΐαΐο, Μαυκαπα,, ἀθ]οαῦ οἱτη ὨΙπαου 
6098 εὐθὺ ΜαεαύΠ]δθ 

102 ϑεῖν κἀντερείδειν ΠΘΙΒΚο. Ῥοβϑὺ 702 Ἰδουπδιη (46 Οἰδιπ ΟΥ Ότι8 
ΑΥΠΘΗΙΘΗΒΙ π1η) δὐϑύπ!ῦ ὙΥΠ]δτπον τὺ 702 54. τοῖς δ᾽ ᾿Ερεχϑείδαις δορὶ 
λόχος γ᾽ Βιγρθδ 106 ἦν τ᾽ Τιοη{ϊπρ; 108 τὸ νικᾶν ΜΥΔΙΚΟΗ6Ιά 
ἐκήδαινεν Μυβργανο, ἐθϑάρσυνεν ΕὙΙέΖβομθ, ἐκάρτυνεν οΟἸτα ΝὍΠΟΚ 

1718 τάρβος δ᾽ (οὐ “Ιαναϊδῶν) Βοίμο [| Παραλίων Μαικίαπά, Κεκρο- 
πιδῶν ΠΤΒ]οΥ [| ϑάμβος δ᾽ .. Καδμείων στρατῷ (δπρο. Τ17 κυνέας 
τε ϑρίζων Πογοτάθη, κυνέας τ᾽ ἐρείκων Μαγοπδηῦ | κἀπολωτίξζων ΒΕΥΠΘΕ5 

Ῥοδὺ 127 ᾿δουηδηι δἰ! οὐ 728 μισῶ δ᾽ 5ογ01ὺ Πουνογάθη 
128 εἴργει δ᾽ ὑβριστὴν 1061}: [ ὃς] οὐ Μτδβστῶνθ, ὡς Βούπο 729 εἴς 
τ΄ Μαυκαπα 

138 ἐλάσσους (οὖ πίθῳ τὰς συμφορὰς) ΜαικΙαπα 188 ἀστοί τε 
ΕἸτηβΙ ον | νέοις 8 6Ο5 189 ᾿Ετεοκλέους γε ΤιΘηὐπηρ, ᾿Ετεολλέους τὴν 
Βοΐπθ 

7148 ὑβρίζων δ᾽ Ἠαυνίαμῃρ' 14 οἱ τόξον οἸϊτη Κιγομμοῦ | τόξ᾽ ἐπ- 
εχτείνοντες ἘΠΤΉΒΙΘυ | ἐντείνοντες ὡς καιροῦ πέρα ΑἸαΙΪπδ, ἐντείνοντες οὐ 

καιρῷ πέρα Παγίπηρ', ἐντείνεσϑε τοῦ καιροῦ πέρα ΕΥΙύσθομο. ὙΘΥΒαμη 
ἀο]οὺ ὙγΠδπιον τ, ροδὺ 140. ὑγαηβρομ, ΒΟΥ ΌΘηΒ καὶ τόξον .. οὐ καιρῷ 
τὸ πᾶν οὐ 141 ἔπειτ᾽, Β΄. ὅτι. Βομιμϊαὺ 4 544. καὶ τόξον .. ὡς και- 

ροῦ πέρα οἱ πέρα δίκης γε .. φίλοις μὲν οὖν .. τοῖς τε... πόλεις δ᾽ 
ἔχουσαι ΤιΘ Πρ 146 πρὸς τύχης ΠοΙΖηθν [ πάσχοντας, νΘΙΒαμη ροβύ 
184 ὑγδηβρομηθηβ, Εἰ. τι. Βομηηταῦ, ψογβατῃ ἀο]οῦ ΝϑαοΙς 141 ϑεοῖς 
μὲν ΜδγκΙαπα 140 καϑαιρεῖτ᾽ ΜαΥκΚΙαπα | καϑαίρεσϑ᾽, οὐ λόγῳ, τα- 
ράγματα Μϑάνὶρσ | οὐ λόγῳ] ἀσύνετοι Ἐ΄. ὅτι. ϑομηηιαῦ 3 οὐ λόγοισι χρώ- 
μδνοι ΟΠ ΘΙ ΚΙ] 

151 εἰρήσεται Νῶοῖς 102 ταραγμοῖς.. δόρυ Μύβρτδνθ | 'ἐκίνησ᾽ 



60 ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ἔνϑοδι 78 00}5 108 εἰσῇε Β]ηβΙου. Ῥοβὺ 78 ποηπι]]05. νουβὰβ ΘΧχοῖ- 
ἀ15806. ραΐαῦ ϑ'ομθηΚ] τΤ4 κομίξεται ΘΙ τὅδ ἕπτ᾽] ἕξ Μεαικ]δπᾶ | 
ἐφέστασαν πύλαις ΚΙγΟΠΠΟΗ͂ 17 δίδονται. ΒΙοιπ Προ] ἃ 

100 ἥκεις] ἔχει. οπὸὼ ΝποΙς 101 ἄγχ᾽ εὐσταλὲς γὰρ πᾶν Μυϑ8- 
Θ͵ᾶνΘ, ἐγγὺς Πελασγοῖς πᾶν Βοίῃπθο | γὰρ πανσυδὶ Ἡθτητηδπη | σπουδάξετε 
Μαυκδπα 102 ἦγον] ἦρον Ε΄. αι. Βομιηϊαύ 1608 δοῦλος ἐν πόνῳ 
Ηθυτηᾶπη. δ οθυδαιη ροβϑὺ 164 ὑγδηϑρομ!ὺ Βοίμα 104 παρῆσϑ'᾽: ὅδ᾽ 
Ποπύϊησ. ουβαμῃ αο]οῦ Το ΘοΚ 104--- 06 παηύϊο οοπθππαὺ Μαυκὶδπά 

10 χἄνιψεν γ6] ἦ νιψεν ΠΟΌτΘΘ | μῶν ταλαιπωρῶν Μυβρτᾶνο 
101 ἔχον] φέρον Κιτοβποῆ᾽ 

110 ἄκραντα δύρει Οεϊδίοτα 111 αὐταὶ δ᾽ νο] αὗταί γ᾽ Βοίθκ6) 
αὗταί γ᾽ εἴσ᾽ ἐμαὶ διδάσκαλοι ΕὙύΖΒΟΙΘ 112 εἶ᾽, ἀναίρων (γ6] ἐπαί- 
ρωνΨῈ) χεῖρ᾽ ἀπαντήσω ν6] εἶ᾽ ἀναίρω χεῖρ᾽ ἀπαντήσων Μαγκ]απᾶ | εἶεν 
ἀρῶ Ἠιπάου [ εἶ᾽ ἐγείρω ϑρῆνον Φ8ΟΟΌΒ 110 54. οΟἸττη 46] ΘΌϑτη 
111 χρημάτων ὅσ᾽ ἂν πόρῃς ΟδΙΏΡΟΥ 

182 (ἐμοὶ δὲ δὴ παίδων Ε]Τη5]Θγ, ἐμοὶ δ᾽ ἐμῶν παίδων ἨθηγμδηΠ) 
784 54. ἁμέραν ἰδοῦσα] αἰϑέρ᾽ ἀμείβουσα Μυβρτανθ 780 5αα. ἀγάμῳ 

. ἁμέρᾳ Μιυθρτᾶνθ 181 Κρόνος ῬΆΪΘΥ 787 56. παλαιὸς .. ἁμερᾶν 
Ῥούβοῃ, παλαιᾷ .. ἁμέρᾳ Βοίπθ 188 ἁμέραν Ἡθαίῃ, ἄμμορον Μαικ- 
ἸΔ πα, οὐΐδιη ἁμέρας (οὰτῃ τὸ δεῦρ᾽ ἀεὶ ᾿ππρθη8ὺ) Μαβργανθ, ἀνέρων {8- 
ΘΟΌΒ 789 τί χάρμ᾽ ἔχω παίδων: 8005 

190 τῶν μὲν γὰρ οὐκ ἤλπιξον Ἠδτίαπρ, πάρος μὲν ἤλπιξον ϑΟΒΘΗΚΙ 
191 κοίν᾽ εἰς ΓΔιδου ΕΠΤΙΒ]ΟΥ 798 στενάγματ᾽ ΜδΙκΚΙαπα 7998 γε- 

κρῶν] τέλχνων (ΟΔΤΩΡΘΥ 
801 ὀδυρμάτων κλύουσαι ((ΔιηροΥ  χλέουσαν Μαβρτανθ, ἀχοῦσαι (8- 

ΟΟΌΒ 802 544. Οπονίοῶ αὐ] ἀθοῖμη ΟΠΟΥῚ ῬΘΥΒΟΠΙΒ ὑτιθαϊῦ ΒΟΘΟΚΗ, 
βϑρύθιῃ. ταϑίγιθιθ. οὖ ὑούϊαθπι [πη α}15 Ἡθυτπᾶπη, αὐΐπαπθ ταηϑίγθα5 οὐ 
αθοθτα 8011115 Κοἰϑύθυ 806 αἰαζ αἰαῖ Ὠϊο οὐ 819 {. Η. Ἡ. Βομιαῦ. 
Τάθτη βυρρ]οὺ καὶ τριπλᾶ γ᾽ αἰάξομεν 808 πότμον] πόϑον ΟΔΙΏΡΘΟΥ 
809 ὁρᾶϑ᾽ ἕν᾽ εἰμί ΚΊΤΟΒΠΟΙ͂ 809 54. ὁρῶσι δῆτ᾽ ἐμόν γε τῆς ταλαί- 
νας .. ἄπαιδος (ΔΙΏΡΘΥ 

811 προσάγετε τῷ δυσπότμῳ Μδυκδηά 818 οὐκ ἄξι᾽] ἀνάξι᾽ 
Μαυκιαπα 814 ἐγὼν ἐτάχϑην ΟδιπροΥ 816 χερῶν Ἠρυνθγάθῃ 
818--20 ΗἩΜΙΧ. Β ἔχεις; ἩΜΙ͂Χ. 4 ἔχω. ἩΜΙΧ. Β πημάτων γ᾽ ἅλις 

βάρος. 44. αἰαῖ. ΧΟ. τοῖς τεκοῦσι δ᾽ εὖ λέγεις. 44΄. ἀΐετέ μου. ΧΟ. 

στέν᾽ οὖν ἐπ᾽ ἀμφοῖν ἄχη ΟΔΤΡΘΥ 819 ποῦ Μυξρτανθ, δ᾽ οὖν Ηοτ- 
τηϑηη. γριθα τοῖς .. λέγεις βυδροοία παροὺ Μαυκ]απα | τοῖς τεκοῦσ᾽ 
ὁμοῦ λέγεις Ἠατίθπρ 819 5α. τοῖς τεκοῦσ᾽ ἀλέγεις;, 44]. ἄϊέ μου Βοίῃμθο 

820 στέν᾽ ὡς ἐπ᾿ Μυδβρτγανο | ἄχει Βούμπο 824- 84 ἴῃ Β0ΠΌΡΠδγη οὐ 
αὐ ιϑίν. γϑαϊρὺ, ἴῃ ν. 826 ματέρες ἀ6]6η5, 6: 161, 824---28 --- 829-- 81 
δὐωύαϊῦ, 828 (ἰὼ ἰώ μοί μοι κακῶν) Ἄσἤούο ὑγθιιθπβ, 829 πέδον χϑονὸς 
ἕλοι, ΒΟΥ ΘΒ, ροϑὺ 881 Ἰαδοιπδηι βἰαύπθηβ, ῬΆ]ΘΥ 825 τάλαιναι] ἔλει- 
ναὶ ΚΆΥΒΟΥ [ τέκνων αο]οὺ Ἠδυύαηρ 820 ὄνυξιν ἡματώμεϑ᾽ ϑοπα- 
τηϑ που ἀμφὶ σέ ἸΚο]δίοΥ 

581 πυρόεις τε ν6] φλογμὸς ἐκ Διὸς ΠΘΙ5ΚΚΘ 880 ἔγημας] ἐφ᾽ 
ἡμᾶς 9Φἀεο005, ἐς ἡμᾶς Βοίμο [| ἔρημα σοὶ πολύστονος Ἐ'. ἅτπι. ϑομτηϊαῦ 
88 54. ἔγημας, ἀτάρ σὲ πολύστονος Οἰδιπόδα κιχοῦσ᾽ ἦλϑ᾽ ᾽᾿Ερινύς Νὅποκ, 
προσῆλϑέν σ᾽ ἁ πολύστονος Οἰδιπόδα δώματα λιποῦσ᾽ ᾿Ερινύς Ἡρῖπι- 
βοϑίῃ [| δώματ᾽ Οἰδιπόδα Ἠαγίμηρ 886 λαχοῦσ᾽ (προ 888 ἐξήντας 
στρατῷ ἘΠ]ΙΏΒ]6γ, ἐξήντλεις νεκρῶν Ηδχύαπρ,, ἐξήντλεις γόους, ἀθΙθἴο 
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ν. 889, ΝὍθπΟΚ | στρατῷ] στρατοῦ 4. ΕοβίοΥ, πρὸ τοῦ Μαν καθὰ 888 56. ἐξ- 
ἤντλεις δόῳ γόους ἀπλήστῳ Μαάνὶρ' 888 5βΒα6ᾳ. ἡνίκ᾽ ἐξήντλει λόγους 
κῆρυξ Κρέοντος, τοὺς ἐκεῖ μὲν εἰς τὰ σὰ μύϑους ἀφῆκα Βυιποὶς | ἔστησα 
μόχϑους τοὺς ἐκεῖ μὲν εὐτυχῶς" μέλλων δ᾽ ἐρωτᾶν σ᾽ ἡνίκ᾽ ἐξήντλεις 

στρατῷ γόους, ἀφῆκα: νῦν δ᾽ Ἄδραστον ἱστορῶ (γε6] νῦν σ᾽, ΄ἡδραστ᾽, ἀν- 
ιστορῶ) Φο005, ΧΟ. κπ Ἐκ] γόους ἀφήσω Ἐκκκ| ΘΗ. Ἐκ ἈκῈ| μέλ- 
λων σ᾽ ἐρωτᾶν, ἡνίκ᾽ ἐξήειν στρατῷ | ἘΚ ἊΕ] κπ τοὺς ἐκεῖ μὲν ἐκλι- 
πὼν εἴασα μύϑους κτὲ. ἩΙηα ον, μέλλων σ᾽ ἐρωτᾶν, ἡνίκ᾽ ἐξῆλϑες, στρατῷ 
γόους ἀφήσων, τοὺς ἐκεῖ .. εἴασα μύϑους" νῦν δ᾽, ᾿Αδραστ᾽, ἀνιστορῶ 
Βυτύζβοθ 889 πόνους ταφῆς σὼῶ Ἠοϊζηον [| ἀφῆκα Ηραΐῃ, ἀφήσων 
ΕΠ βου, ἀφεὶς σῷ ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ | ἐκεῖϑεν ἐκλιπὼν ΕΠ]ΤΒΙΘΥ 889 5α. γόους, 
ἃ φήσω, τέως, ἀκαιρίαν βλέπων, ἐστέγασα μύϑους" νῦν δ᾽ χτὲ. ΜαΒρτανθο, 
γόους ἀφιεὶς σούς, ἐκεῖ μὲν ἐκλιπὼν εἴασα μύϑους, νῦν δ᾽ Γάδραστε, σ᾽ 
ἱστορῶ Ηδιμβοϑίῃ 

840 ἔσωσα μύϑους Εγίαταϊ 942 εἰπὲ δ᾽ ΕἸ]Ι5]6υ, εἶπον οΌγΘΘ | 
εἶπ᾽, ἐπεὶ σοφῶν ἔρως ΚΙτΟΠΠΟΗ͂, εἴφ᾽ ὕπως σαφῶς ἐρῶ Ηδιτβοοίῃ 
842 ϑνητῶν ἔφυσαν; εἴπ᾽, ἐπιστήμων γὰρ εἶ, οοἴοη!5. 6] 015, Ἡθυιηδηῃ | 
εἰπὲ τούς γε φερτέρους ἐμοὶ παλαιστῶν Ἐϊ. τι. Βομημϊαύ, εἰπὲ δὴ σαφέ- 
στατα ἀγνῶσιν ἀστῶν ἨΟΙΖΗΘΥ 848 ὧν γ᾽ ἐπιστατῶν πάρει Μαυβρτᾶνθ. 
γρύβαιη ἀθ]οῦ Α. ϑοβιηταὺ 844 ἰδὼν τὰ τούτων ῬΟΡΥΘΘ, ἢδον γὰρ 
αὐτῶν Ἠεογνονάθῃ, εἶδες γὰρ αὐτῶν ϑοΒΘηΚ) 844 54. ροβὺ 8ὅ9 ἰγδη8- 
Ῥομιὺ (διηρθι 849 ἄνοι γὰρ οὗτοι τῶν τ᾽ ἐρωτώντων Νδιιοκ 

860 καὶ τοῦ παρόντος" ἤ τις Ε΄. αα. ϑ'οβΒιηϊαύ [ τίς γὰρ ἐν Μαυκ]δηα, 
πῶς τις ἐν Β]αΙΚ6 862 σαφῶς ἐπεῖδεν ὅστις ἐστὶ χέρ᾽ ἀγαϑός Β΄. αι. 

ΒοΒιαὺ | ὅστις ἐγένεθ᾽ ἀγαϑός ΘοΠ ΘΠ], ὅστις ἀγαϑὸς ἐγένετο ΝΑΡοι 
858 οὔτ᾽ ἂν δυναίμην οὖν Οδιηροι | οὔ τὰν δυναίμην ΝΥ ΠδΙηον ΙΖ, οὐκ 
οὖν δυναίμην Ἐ᾿. απ. δομιηϊαῦὺ 864 οὔτ᾽ οὖν ΕΥΙΖθοῃθ δ8δῦ0 δύναιτ᾽ 
ἄρ᾽ Ἠδτίαπηρ' [| πολεμίοις ἐναντίος} ἴοτί. ἐν δορὸς κλυδωνίῳ 808 ἔπαι- 

νον τόνδ᾽ ἘΠΙΏ5]6Υ | ὧν ἔγωγε Ῥίθογβοη | ἐγὼ δὲ Ε]Ι5]Θγ, ἐχὼν δὲ ΚινΟΒ- 
ΒΟΙ͂ 89 ἀο]οὺ Ρϑ θυ 

800 τὸν ἁδρὸν ΜαΑικΚΙαπα, τόδ᾽ αὖον Βυγροβ, τὸ δαῖον ΡΑΪΘΥ 
802 δὲ] τε Πιοηὐηρ 864 φεύγων] στυγῶν ΗΠδγνοτάθηῃ 80 τἀρχοῦντα 
τιμῶν Ἠαγίαηρ' 

810 οὐΐδιη ἄπλατον 1,Θηἰηρ  ἄκραντον.. λέγων Νϑθοκ, ἄκραντον 
ες φέρων ϑΟΠΘΗΚΙ 812 ἄλλῃ Τιοπίϊηρ,, ἄλλως ΟΔΥΡΟΥ 810 οἶκον] 
οἴκαδ᾽ Οδιηρου, ἄδικον Ἐ᾿. απ. Βομτηταὺ ὥστε] ὡς μὴ Πιϑηξηρ 817 ξευ- 
χϑεὶς ζυγῷ Ἐ. απι. Βομηιηαὺ 879 πόλις] πονεῖ Μδγομαπΐ 819 86. οὐδὲν 
ἀξία πόλις κακῶς ἀκούειν Μιυβργᾶνα 

882 5ᾳ. οὐ πρὸς ἡδονῶν ἁλοὺς τραπέσϑαι Νάθει 884 σκληρά τε 
ψυχῇ Τιοαὐϊηρ' δ8ῦ ἔσκαιρε ΗδΙβκθ, ἐξῇρε Μυβργανθ, ἔτεινε 8 6005, 
ἔκραινε Βαγρθβ, ἔβαινε Ἠδνύαηρ,, ἔστειχε ΚΙτΟΒ ΠΟΙ, ἔχαινε (Ο. Ε᾿. Ηυτηδῃ, 
ἔσπευδε ΘοΠΘη ΚΙ, ἠπείγετ᾽ (οὐ ἐς) ΒΕ. ὅα. ϑομτηιαί, ἐπῇρε ἨοΙΖπου | ἔχαιρε, 
πρὸς... ἰών ΒΙοιιῆο]α 880 οὔθ ἵππους τὲ χειρῶν Ἠουνογάθῃ, ἵπ- 

ποισί τ᾽ αὐχῶν Ναθοι, χίππους χαλινῶν ΟἹ᾽πι ΘΟμΙΟΙΘΌαη. δ θυβαμη ἀ6- 
Ἰοὺ Ῥα]ϊθν 888 ὁ δ᾽ αὖ κυναγοῦ πιστὸς Νδιιοκ [᾿“ταλάντης γεγὼς Μαύ- 
{Π186 889 παῖς ἀοΙοθεῦ Πιπάουῖ. δ ϑυβαμι 6] οὺ Ἠαδυίαηρ' 

894 ἐξεταστὴς ΚΙΡΟΒΠΟΙ 890 λόχοισι δ᾽ ἑστὼς οἰϊηη ΚιΤΟΠ ΠΟΙ 
899 ϑηλειῶν σέβας ΗἨοΙτβοοίῃ, ϑηλειῶν νόσους Μεαάγῖρ, ϑηλειῶν φίλας 
ΒΕ, ὅα. Βομιμιαί, ϑηλειῶν ὁ παῖς γι διηονιίς, ϑηλειῶν ὁμῶς ΕἰΔΥ]6 
899 5.ᾳ. κἀπὸ ϑηλειῶν ἔχων σοφῶς ἐφρούρει ΟΘὈΒατγαΐ 
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901 ἐν βραχεῖ φήσω λόγῳ Νδιοκ, ἴογῦ. συντεμῶ βραχεῖ λόγω. Ῥοβὺ 
901 Ἰδοπηϑιη βἰαύιθηβ, ν. 902---8 ἀο]οὺ αδομαγαὺ 902 λόγοις γ᾽ .. 
ἀσπίσι (ΔΛΏΡΟΥ 908 δεινὸς παλαιστής ΝΔΙΟΚΘΗδΟΥ, δεινός ὃ᾽ ὁπλίτης 
ὑδροὺ | πολλά γ᾽ ἐξευρεῖν (ν61] πόλλ᾽ ἀνεξευρεῖν) κακά ΠοίβίκΘ, πολλά 
τ᾽ ἐξευρὼν σοφά ΜαγκΙαπα, πολλά γ᾽ ἐξευρεῖν σοφά Μαβρτανο οὖ σϑὺ- 
δπη ροϑὺ 908 {ΠΒΡΟΠΘὴ5. Ηθιηϑηη, πολλά γ᾽ ἐξευρὼν σοφά [ΑΙΤΟΒΠοΗ͂Σ, 
πολλά τ᾽ ἐξηῦρεν σοφά Μϑαᾶν!ρ', πόλλ᾽ ἀνεξευρὼν σοφά ΥΥ͂. Ἠφδα]δη 
908--Ἠὐὐ ἀο]οῦ Ῥαϊθν 90 τέχνην ῬΑΙ]ΘΥ 907 πλουσίων ν6}] πλουσίου 
Βοίμθ | πλούσιον φρονήματος Ἠρηϊηδημ, πλούσιος φρόνημα δὲ ΠτηΒ]6Υ | 
φρόνημά τε. ΒΥΙΖΒΟΠΘ 

918 κεκλῆσϑαι κἄστιν ἥ γ᾽ εὐανδρία Ποητηδηη 9156 λέγειν τὲ 
κἀσκεῖν 8,605 1 λέγειν ἀκοῦον ὧν Ἠατίπηρ' [ ἀκούει Τιθμὐηρ' [ ἀκοῦον ὧν 
μάϑησίς ἐστι δή Πουνογάθη 911 ἐχπαιδεύετε Μαγκὶαπά, εὖ παιδεύ- 
σετε ΠΟΥ ηΠ 918 δυστυχὴς Μαενκὶαηα, δυστυχής σ᾽ ΝΥ δτηονὺ 
918 54. ἰώ, τέκνον δυστυχὴς ἔτρεφον ῬοΙΒθὴ 918---24 ρμοβὺ 8586 γϑη8- 
Ῥομιὺ ΒΑ}}Κ 919 ἔτρεφον] ἔφερον «Του [ ἔφερον ροβὺ ἥπατος ἰγδμδ8-. 
Ῥομὺ Κ᾿. ΡΥΩΖ ὲ 

921 τὸν ἐμὸν ᾿Δίδας ὙΥΙΠδΙμον 924 παῖδα ἀοϊ]οὺ Πευαηρ 

9 Οἰχλέους τε (οὐ 928 Οἰδίπου τοὺ ΜαυκΙαπα 926 ξὼν ιπάοτῇ | 

ζῶνϑ' ἁρπάσαντες (γ6] ἀναρπάσαντες) εἰς μυχοὺς χϑονὸς ϑεοί ΟἽ. ΒαΙδΥ 

938 παρ᾽ ὄχϑους ΟδΙΏΡΘΥ 
944 ὄνοιντ᾽ ΟἸἸ) ΘΟΠΙΟΙΘΡαι, ὄναιντ᾽ Ποινογάθη [ ἡματωμένους 

ΘΟΒΘμΚ] 9θ940 πικρὰ γὰρ ὄψις τραυμάτων πέλει πικρῶν ἈδΙΒΚΘ, πικραὶ 
γὰρ ὄψεις χἄμ᾽ ἀνωφελεῖς νεκρῶν ΤΎΣΜΕΙ, πικραὶ γὰρ ὄψεις χάσματ᾽ 
ὠτειλῆς νεκρῶν Ἠθγτηδηῃ, πικραὶ γὰρ ὄψεις χρῶμα κὠτειλαὶ νεκρῶν Ηδυ- 
ὑπηρ', πικρὰ γὰρ ὄψις καὶ μάλ᾽ οὖν πέλει νεκρῶν ΟἸΊτη ΚΙΤΟΠΠΟΙ,, πικρὰ γὰρ 
ὄψις αἱματῶφ᾽ ἕλκη νεκρῶν Ἠργνοτάθῃ, πικρὸν γὰρ ὄψις κειμένων πέλει 
νεκρῶν Μ. δογῆον., πικραὶ γὰρ ὄψεις κάρτα τὠγγενεῖ (ν6] τῷ ᾽ν γένει) 
νεκρῶν Εἰ. ὅτι. δομιηταύ, πικραὶ γὰρ ὄψεις (καὶ ταλαίπωροι νθ}] ροί1 8) 
κειμένων πάλαι νεκρῶν ΟἸἸτη ΘΟΠΙΟΙΘ θη 9417 νίκα [,Θηΐηρ' [ τλήμονες 
δῦ τλήμονας ἈΠ ΘΙΒΚΘ 947 54. νοῶ μένειν .. Θησεύς ἀοἰοῦ Νάποικ 
949 ᾽ποδέξεσϑ'᾽ Ναρδι, προσίξεσϑ'᾽ Μαιομδηὺ 

960 τί] οἱ Μεικαπα 961 τιϑέντες αὐχεῖτ᾽ ΚιγοΠΠο" [| παύσαϑ'᾽ 
αἷμα, λήξαντες πόνων ἨδΙΤηΔΏη 901 54. παύσασϑ' ἀλλὰ λήξαντες πό- 
νων κἄστη Παγίθηρ, παύσασϑ'᾽ ὕπλα ῥίψαντες πόνων κἄστη Ἐ'. απ. Βομτηταί, 
παύσασϑ᾽ ἀϑλα δείξαντες πόνων κἄστη ΠΟΙΖηΘ’ 908 σμικρόν τι χρῆμα 
ΒΙαγά 65 969 προσδέρξαιτ᾽ Μιυβργανθ 

900 δυσαίων δ᾽ ὁ βίος μοι Ἠδτίαμῃρ, βίος δὲ δυσαίων ΝΥ Ταμον ΙΖ 
961 δ᾽ ὡς νεφέλα τις ῬΔΙΘΥ 967 δυστηνοτάτη Μυτεῖίι, δυστανοτάταν 
ἘΠ Υ 968 οὔτ᾽ ἐν καπφϑιμένοισιν Ἠατίπηρ, οὔτ᾽ οὖν ἐν φϑιμένοις 
ΚιΡΟΒΠοΥ 909 οὔτ᾽ ἐν ζῶσιν ΑἸάϊπα | οὔτ᾽ ἐν ξῶσι. κρινομέναν {]π5- 
Ιθγ, οὐ ζώοις ἀριϑμουμένη Ἡθηϊηδηη, οὐ ξωοῖς ἐνάριϑμος ῬΑΙΘΥ 

970 χωρὶ Μυβρτᾶνθ | δ᾽ ἥντινα τήνδ᾽ Οδιηροι | δὴ τίνα ΝΥ] δμηον 
τάνδ᾽ ἴσχουσα ἘΠ]ΠΤΔ5]).)Σ 914 κἀστέφανοι κόμαι Μαγκαπα | κόμας] Κό- 
ρας δηρ. ϑτὅ λοιβαί τε] λοιπαὶ δὲ Μδᾶάνιρ 9179 5} τάξω ἰἸαὔθγθ 
τεύξω 5ϑιιριοαῦαν Μανδηα 

980 χαὶ μὴν ϑαλάμας μὲν τάσδ᾽ ἐσορῶ τοριαϊαῦ Ἠθητηδημ, καὶ μὴν 
ϑαλάμας δὴ τάσδ᾽ ἐσορῶ Ῥτοροπὶὺ ΕὙΙύζβοΘ 984 χλεινὴν ἄλοχόν τὲ 
καταφϑιμένου Ῥούβομ | τὴν τοῦ φϑιμένου Ἐγίαγαῤ 981 ἕστηκε] ἔστειχε 
[Ἐν 2 τ 
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990 544. τίν᾽ αἰγλαν τὸ φέγγος ἐδίφρευε; τί δ᾽ αὖ σέλας Σελάνα τε 
κατ᾽ αἰϑέρα, λαμπάδ᾽ ἵν᾽ ὠκυϑόαν νύμφαι ἱππεύουσι δι᾽ ὄρφνας (":- 
ῬΘῚ 991 ἐδίφρευεν ὅ 8᾽ ἅλιος Μαικ]αηα, ἐδιφρεύετο ΖΙείελος Μι5- 
ογᾶνθ, δίφρευεν τότ᾽ ἄρ᾽ “Ἄλιος Παγίαῃρ' 991 5βαᾳ. ἐδίφρευσεν ὅ γ᾽ 
᾿Αἴδας, σελᾶναί τε κατ᾽ αἰϑέρα λαμπᾶν ὠκυϑόων ὑφαῖς (γ6] ῥιφαῖς) ἱπ- 
πεύουσι δι᾽ ὄρφνας; (ν6] ὠκυϑόων νιν ἀμφιππεύουσι δι᾿ ὄρφνας:) Ηρι- 
8 ηη 9992 βη. Σελάνας τὲ κατ᾽ αἰϑέρα λαμπάς, ἵν᾽ Βοίπθαθ 992 546. Σε- 
λάνα 8᾽ ἃ κατ᾽ αἰϑερίαν ἄμβασιν, ὠκυϑόα, νεφέλας ἱππεύεις δι᾿ ὀρφναίας 
Φ8 0008 998 λαμπάδ᾽ ἵν᾽] λαμπάσιν ΚΙτοΟΒΠΟΙ͂Σ [| λάμπαι ἵν᾽ ὠκυϑόαι 
Μύβρτανο [ λαμπάδ᾽ ὠχυϑόοις δίφροις (0]1τὲ λαμπάδ᾽ ἐν ὠκυϑύόαις νύμ- 

φαις) Παγίαηρ', λαμπάδ᾽ ὠκυϑόαν νύχα Ο. ΒΊΌΡΌΘΟΚ, λαμπᾶν ὠκυϑόων 
ἁφαῖς Μ. Ἠδαυρὶ | ὠκυϑόοις τ᾽ ὄχοις ΚΙγοΒΠοῖ,, ὠκυϑόαις λυγρᾶς ῬαΙΘΥ, 
ὠκυϑόαις χνόαις ΟἸτα ΘΟΠΙΟΙΘ ΘΠ. 998 54. οὐδ λάμπαι δ᾽ ὠκύϑοοι 
νιν ἀμφιππεύουσι Ἠρδυδηπ, λαμπάδ᾽ ὠκυϑόω νιν ἀμφιππεύοντε Ηοι- 
γγθυ θη 9ο9ῦὕ ζαὔτως ὡς) ἡνίκα γάμων Ἠδγιηδπη, (ἀνταυγεῖς) ἁνίκα 

γάμων Οδιηροι, χλεινῶν ἁνίκα λέκτρων να] κλεινῶν ἁνίκ᾽ ἄρα γάμων 
ΕἸχ, φ(χείνας», ἁνίκα δὴ γάμων ΕὙϊύΖβομα 1 ὅτε γάμων Ἠδυιηρ 
99ὅ 564. ἁνίκ᾽ ἐμᾶς εὐδαιμονίας ἀοιδὰς πόλις "ἄργους ἐπύργωσε .. χαλ- 
κοτευχέος Καπανέως ΒοίΐΠεαι 991 ἀείδουσ᾽ ΚΙ ΠΟ 998 ἐπύργωσεν 
ἐμοὶ γαμέτᾳ ῬΑ]ΘΥ 999 χαλκοτευχοῦς τοῦδε Μαβρτδνο, χαλκεοτευχοῦς 
τὰς Ἠαγίαπρ', χαλκεοτευχήστα Ἠθηϊηδημ, χαλκχεοτευχοῦς μου ΕὙΪύΖΒΟΠθ, 
χαλκεοτευχοῦς γένναν (Ὁ. ΒΙΌΡΘΟΙς, χαλκεοτευχοῦς τιμὰς ΝΥ] δηηον 

1000 ᾧ προσέβαν Μυβργᾶνεθ, οὐΐδιη πρὸς ἃ ἔβαν Ἠθδιϊηδηη, πρὸς δ᾽ 
ἔβαν οἴη Ηδυύιπρ, πάρος ἔβαν (ν6] ἔβαν δὲ) ΕἾχ, πάρος δ᾽ ἔβαν Μ. 
Ηδυρὺ [| ἔβαν δρομαῖος παρ΄ ἐμῶν Παυύαππηρ', πρὸς σ᾽ ἔβαν ἐμῶν δρομὰς 
ἐξ Ἡιπαογῖ, ἐξ ἐμῶν δρομὰς προσέβαν ῬαΙΘΥ 1000 54. πρόσω δ᾽ ἔβαν 
ὡς δρομὰς ἐκ δόμων ἐκβαχχευσαμένα Ἠρυνοτάθῃ 1000 5ααᾳ. ὃ προσέ- 
βαν.. ἐκβαχχευσαμένα καϑέξουσαά τε τᾶς πυρᾶς φῶς τάφον τε τὸν αὐτὸν 
ματεύουσ᾽, ἀΐδαν ἐς καταλύσουσ᾽ Βοίῃθ 1008 ἐμβατεύσουσα Κιτομποῆι 

1004 ἄμοχϑον Ἠδητηδηη 1004 54. ἐμμόχϑου βιότου πόνους Ο. ΕΙῸ- 
θ6οκ 1006 βίον τ᾽ ΚΙΤΟΒΠοΗ, : 

1010 δύης ϑησαυρόν Μιιδβργάνο | ἐνθάδ᾽ ἐστι Μανκαμάὰ 1012 ὁρῶ 
δῆτα κλιτὺν Μυθρτανο | τελευτᾶς ΠΘΙ5ΙΘ 1018 Βα. τύχᾳ γέ μοι συν- 
ἅπτει πόνος ΟΔτηρθον 1014 5η. ἀλλά τις εὐκλείας χάρις, ἔνϑεν δ] αϑὴ 0 

Ἠθυϊηθηη 101 χάριν, εὖτ᾽ ἂν ΥΙδιηον 1017 πυρός τ᾽ οἸ΄π 
θϊπαονῖ 1018 πηδήματα Πδυίιηρ', (1 οἷη πηδήσασα ἀοΙο ρα, πή- 
δημὰα νϑὶ πηδῶσα ΚιτοΒΠοΥ 

1021 χρῶτα χρωτὸς ΜεγκΙαπα, χρόα τε χροὶ Ηδυτηδηη, χρῶτα χροὶ 
ΕἸΧ | χρόα πέλας χρωτὸς ϑεμένα ΕΥϊίσβοηῃθ 1022 Φερσεφόνας Ε]ΝΒ]6Υ | 
Περσεφονείας ἐν ϑαλάμοις ΕΥΙύΖΒοΠ6 | ἥξω] ἔξω [,Θ πη ]ηρ' 1028 τὸν 
ϑανόντα σ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ νε] σὲ τὸν ϑανόντα γ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ ἨἩριϊηδηη 
1028 54. τὸν ϑανόντα σ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ προδώσω ψυχᾷ κατὰ γᾶς Εγὐιίζβομθο, 
σὲ τὸν μολόντα κάτω χϑονὸς προδώσω φυχᾷ ποτ᾽ ἐμᾷ Ο. ἈΙΌΡΘΟΚ 
102 εἶϑε τινὲς] πόϑεν δή, τίνες Ηαγίθηρ, τ᾽ εὐϑαλέες Ο. ΤΙ ΌΘοΙκ. γα 

εἰϑε τινὲς εὐναὶ ἀο]ού ὙΥΠΠ]διαονν 103 βαα. ἴτω φῶς γάμοι τε, ὅϑεν 
μή τινες εὐναὶ δικαίων ὑμεναίων ἐν "άργει φανῶσιν, τέκνοισιν ὅσοις (ν6] 
φανῶσιν τέκνοις, ὕσιος δ᾽) ἐστὶν εὐναῖος γαμέτας .. γενναίας ἀλόχῳ ψφυ- 
χᾶς Ηρδιγήδηῃ, ἰὼ φῶς γάμοι τε ὧδέ τινες εὐναὶ τελείων ὑμεναίων ἐν 
ἅργει φανείη τέκνοισιν, ὅσοις εἰς Διδου φροῦδος γαμέτας συντηχϑεὶς .. 
ἀλόχῳ ψυχᾶς Οδιηροι, ἴτω φῶς τε γάμοι τε. εἰ δὲ δή τινες... φανῶσιν 
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τέκνοις, ἴσως δ᾽ κχτὲ. Βοίμθ, ἔοτῦ. ἴτω φῶς γάμος τε ἰϑείας τινὸς εὐνᾶς 

δικαίων 9᾽ ὑμεναίων εἶν (εἶν ΚΚἸΤΟΒΠΟΗ͂ [άργει φίλοισιν τέκνοισιν ἐμοῖς 
ὡς τῷδ᾽ (ν6] οἷος) εὐναίῳ γαμέτᾳ συντηχϑεὶς αὔραις ἀδόλοις γενναίας 
ἀλόχου χρῷ (οὐ 1008 μαστεύουσα, 100 βίον τ᾽) 1020---80 ὁπογο {π|- 
Ῥυιὺ ϑοαΠσον 1026 βΒαα. εἶ ἀμείνονες εὐναὶ οὐ φανεῖεν Ῥα]ΘΥ, εἶθ᾽, 
εὖτ᾽ ἄν τινες εὐναὶ φανῶσιν τέλχνοισι, ὅσιος γένοιτ᾽ εὐναῖος ΕἾχ, ἰϑεῖαί 
τινὲς δὐναὶ .. φανοῦσιν τέκνοις ὅσιός 8᾽ ὕσιος εὐναῖος γαμέτας Μ. Ἡδαρὺ 

1027 φαίνωσι τέκνοις ΜαγκΊαπα φανεροῖς τέχνοις ὅσαις τ᾽ Ο. ἘΙΌΌΘΟΙ] 

τέκνοις Ἠθαίῃ | τέχνοισιν ἐμοῖς Ἠατγαπρ' 1028 ὡς ὅδ᾽ Ἠδυθαηρ' 
1028 5ᾳ. ὡς ὅδ᾽ (ἀρρεθαῦ οἷος) ἦν οὑμὸς γαμέτας συντηχϑεὶς ὀργαῖς 
ἀδόλοις Β΄. ὅτι. Βομτηϊαύ 1029 συντηχϑῶσ᾽ Μαυθβργᾶνα 

1030 γενναίας ἀλόχῳ ψυχᾶς ΑἸάΪπηδ, γενναίας ψυχᾶς ἀλόχου Ἠδι- 
ἰππηρ', γενναίας ἀλόχοιο ΝΥ δον 1082 λόγους] πόνους Ἐ'. απ. Βομτηηϊαύ 

1034 δὶς τάλας ΜαγκΚΙαπα | δ᾽] τ᾽ Τιϑηδηρ 1085 διπλοῦν τὸ πέν- 
ἅὅιμον δόμων ἔχων Μαικ]απα, διπλοῦν κέντρον γε δαιμόνων ἔχων Μιε- 
οΥᾶνθ, διπλῇ γε πενϑίμως δόμων ἔχων 1,Θηὐηρ [ πένϑος γε δαιμόνιον 
Βοΐῃθ 

1048 οτὺ. πέφευγεν 1044 κάτισϑ'’ ὅπου Ἡρυνογάθη 1048 αὔρα] 
αὐδή ΤιοΊβῖτθ, ἄρα ΥΊΘ65616., αὔδα Πιααουιηθοθ ον 1049 ἤλυϑες τήνδ᾽ 
εἰς πέτραν Νδιοκ | εἰς τήνδε (ἀΘοραῦ ταύτην) πέτραν ΠοΙ5Κ 

1060 ὁρμὴν φϑάνοις ἂν (Δ ΠΙΡ061' 1066 οὐδ οὐχ ὡς ἐπ᾽ ἀνδρὶ 
πενϑίμῳ πρέπειν ο᾽ ὁρῶ (ν6] πρέπει σὲ δρᾶν) ΜανκΚΙδπα | πενϑίμως πρέ- 
σεις ὁρᾶν Μιυβργῶνθ 1007 πρᾶγμ᾽ εὔϑυμον Μιυβσγᾶνθ 1069 καλ- 
λίνικον οἴσομαι ἹΚιγομΠ ο1 

1068 συμπλακεῖσα ν6] συντακεῖσα [ιΘηὐηρ, ξὺν φϑάνουσα Βοίμο, 
ἐνθανοῦσα (ὐδιηρθι 1064 τί τοῦτο λῆμα σημαίνεις ἄφρον; Ε΄. Θὰ. 
ΒΟΒυ αὐ | σημαίνει σέϑεν ΟΠΘΏΚΙ | σαϑρόν] σκεϑρόν ΝΘ’ 1006 ἐπὶ 
πολλῶν ἘΠ ΘΙ5Κ6 1068 οὐδέ τοι σοὐφήσομαι δρᾶσαι ΠρουνοΥάθη 

1010 σῶμα] πτῶμα (οὐ φίλον) Μϑάν!ρ' 1012 ἰὼ ἰὼ τάλας Ηοτ- 
Τη8 1014 σχέτλιε τόδε Μεικ]απὰ 101 τὸ πάντολμον εἶδες ὄψει 
(ν81 εἶργες ὄψ᾽, ὦ) Ἠδυνολάθη [ ὦψαι Ἠδγαηρ' 

1080 εἴ τιν᾽ ἐξημάρτομεν Μεαυίαηάὰ 1080 ἐξορϑοίμεϑ᾽ ἄν Ματκ- 
Ἰωπα 1089 εἰ δ᾽ εἰσιδὼν τόδ᾽ κἀξεπειράϑην σαφῶς Ηδγίαπρ', εἰ δ΄ 
ἠσϑόμην τε κἀξεπειράϑην τόδε Ἠδτηβοοίῃ, εἰ δ᾽ εὖ τόδ᾽ ἔγνων κἀξε- 
πειράϑην ἐγώ Ἐ. ΗΙγΖ6], εἰ δ᾽ ἧς ἔχω νῦν ἐξεπειράϑην τύχης ΘΟΠΘΏΚΙ 
εἰ δ᾽ αὐτὸς ἔμαϑον οἸΐηη Ομ Όδιη, εἰ δ᾽ ἦν πρόδηλον ἨοΙσπρι | 
τέχνων] τεκών (ὑδηΐοι, οὐΐϊδηι τότε Ε]τηβ]ου, ἅπαξ ΕὙϊύζβοιθ, πάλαι ΝΕΌΘΥ, 
τορῶς Ἰ᾿. Ῥείη, καλῶς Ηο]ζπο 1089 5α. οὐ δ᾽ εἰς τόδ᾽. . κἀξεπειράϑην, 
τέκνων οἷον .. γίγνεται κακόν, ἀο]ούο ν. 1091, Βοίῃθ 

1090 τέκνων] κακόν οιρ. γογύβαιη ἀο]ϑὺ θη η6Ρ0 1091 οὐκ ἄν 
ποτ᾽ αὖϑις ἦλθον εἰς τὸ νῦν κακόν ΕὙΪύΖΒΟΠ6 | κακοῦ ΤΟᾺῸΡ, κόρην οὖ 
1098 τοῖνδε νῦν ΟΔΠΙΡΘΙ 1092 ὅστις γ᾽ ὀπύσας καὶ τεκὼν νεανίαν 
Ὑ 1] διη ον 1092 5α. ὅστις φυτεύσας τήνδε καὶ νεανίαν τεκὼν ἄριστον 
εἶτα νῦν στερίσκομαι ὅτι. ΟἸΠΡοῦ Ῥοβὺ 1098 Ἰαοαηϑιη βύαθαϊῦ ΘΟΠΘΗΚΙ 
1098 ἥκιστα Ρίογβοι | ἥδιστα πρίν γ᾽ ἰδεῖν (ν6 1 πρίν ποτ᾽ ὄνϑ᾽), ὅτ᾽ 
ἘΠ]ΙΉΒΙΟΥ | ἥκιστα" πρὶν γὰρ δήποτ᾽ Ἠρτηδηη | ἥδιστα πρὶν δή, τότε γ᾽ 
ὕτ᾽ ἦν Ἠαγίαηρ. Μούβαια ἀο]οὺ ὙΠ διηονῦΖ 

1101 κατεῖχε χειροῖν ΕΠ]ΙΉΆ]6Υ [ οὐδὲν ἄξιον οἸτη Νάσοκ 1102 ἀρ- 
σένων γε (γ61] δὴ ν6] μὲν) μείζονες ΜαγκΙαπα, μείζονες γὰρ ἀρσένων 
Νδῦοκ 1108 δ᾽] τ᾽ Τιϑηὐηρ' 
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1110 νώτοισι] νωϑροῖσι τοάθαι λουτροῖσι καὶ στρωμναῖσι καὶ 
μαγεύμασι Μυδρτανο, βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι μαγγανεύμασιν ΜανκΙαης, 
βρωτοῖσι καὶ στρωμναῖσι καὶ μαγεύμασιν [ΠοΥΥλ 1111 ὀχετὸν] 
ὄλεϑρον ατοίϊπα. ουδιθη ἀο]οῦ Ἠουνουῖθη 8 1112 ἐπειδὰν... ὠφελῇ 
πόλιν Ἠρδιτηδημ, ἐπεὶ γῆν μηδὲν (ν61 γούτι5 ἐπεὶ οὐδὲν μηδέν᾽) ὠφέλουν 
πλέον Βιιροβ, ἐπειδὰν .. ὄφελος ὦσι γῇ βονηπανάγ, ἐπειδή γ᾽ οὐδὲν 
ὠφελοῦσι γῆν Τιοῦχ6] 1114---Ο4 Ἰηΐον βορύθμι τηϑύγθβ οὐ βϑρύθηη ῬΙΙΘΙῸΝ 
αἰδυυιθυῦ Ἡδιγπδηπι, ἰπίθι ατιαδθιιου. πλαύ 85, ἀθοθμ Δ ΠΟΙ Π]Πα5., αα]Πατιο 
ΡαΘΙΟΒ ΚοΟΙδύοι 1114 ἰὼ ἰώ Ἠδιγηδπη | τάδ᾽, ἰδού, παίδων ἤδη φϑι- 
μένων Μυβρταᾶγο, τάδε δὴ φϑιμένων ΦΔΟΟΌΒ [| ἀλλὰ τάδ᾽ ἤδη παίδων 
φϑιμένων νοὶ τάδε δὴ παίδων τῶν καπῳφϑιμένων ΒΙοιηῆο]α, τάδε τῶν 
παίδων καὶ δὴ φϑιμένων Βοίμο, καὶ μὴν φϑιμένων τάδε δὴ παίδων 
γα 1116 λαβοῦ, ἀμφίπολε (ν61] ἀμφίπολος) Ἠθυνογάθη 
111654. γουρῶ οὐ γὰρ... πένϑους ἀο]οὺ Ἠργνογάθῃ 1118 πόλλ᾽ ὧδε 
χρόνου ζώσης μέτρα δὴ Μυβργανο, πολλοῦ τε χρόνου μέτα δὴ ζώσης νο] 
πολλοῦ μέτα δὴ ζώσης τε χρόνου Ἡ. το 1118 54. πολλοῦ τε χρόνου 
ξωᾶς, μέγα δὴ καταλειβομένας ἄλγεσι πολλοῖς Ἠοιτηδππ, πολὺ δὴ χρονίου 
ξωῆς μὲ τί δεῖ καταλειβομένην γ᾽ ἄλγεσι πολλοῖς ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, πολλοῦ τε 
χοόνου ζωῆς μέγα δὴ πκαταλειβομένης ἄλγεσι πολλοῖς Καγδον. )08 
γούϑιι5 ἀο]θὺ ϑΌμθηΚ 1119 χατατριβομένης ν6] κατατρυχομένης Νϑαοῖϊς 

1120 τοῦδε ϑνατοῖς Ναῦοῖς 1120 βάρος μὲν οὖν ΤιΘπὐης | ἀλγέων 
ἄτερ Ἡρδητηδηῃ, ἀλγέων ἔχων ῬΔΙΘΥ 1128 ναί δάκρυα Μαβρτανο 

1180 σποδόν τε, πλῆϑός γ᾽ δηρὸν 1182 ἰὼ ἰώ" ἐγὼ δ᾽ ἩρδΗ 
1186 ποῦ πόνος τέκνων ἐμῶν οἸπι Ναιοῖ 1189. εἰσί σοι, μᾶτερ, τέκνα 
ΑἸάτπδ, εἰσί μοι, ματέρες ΚΙγοΠ ΠΟΙ, εἰσί μοι γεννάτορες ἨΘΙΤηβορίῃ, εἰσίν 
(οἴμοι πάτερ) ΝΥ δτηονὺ 

1141 τετακότα (5011. τέκνα) Μαυκαπα  σποδῶ] πόνῳ οἶδκθ 
1142 ποτανοὶ διήνυσαν ἸΚοΙδύοΥ 1148 σὺ μὲν τῶν σῶν κλύεις, πάτερ, 
τέκνων (ἀο]οἴο γόους) Βοίμο | πάτερ, σὺ γὰρ τῶν σῶν ΜδιΚΙαΠπα, πάτερ, 
σὺ μέντοι σῶν ῬοΥβομ, πάτερ, τῶν σῶν Β]ΤΊΒΙΟΥ 1146 γένοιτο τοῦτο 
οἴη Νῶθοκ 1140 ἔλθῃ (οὐ «πίθῳ ὅταν) θόοῦγοο, ἐξέλϑοι Ἡδιτηβοοίῃ, 
ἂν μόλοι Ἠθυνογάθη 1148 γόων] πόνων Ε΄. ὅτι. ϑομταθ 1149 ἅλις 
τῶνδ᾽ ἀλγέων πάρεστιν οἸΐτη ΕἼ] ΤΙ5]6ν, οὐϊδπιὶ ἅλις δ᾽ ἀλγέων πο ον δή 
μοι, ἨΘΥΤη8 ΠΗ. 

1160 ἔτ᾽ ἀρ᾽, ἔτ᾽ ᾿ἡἀσωποῦ Ἡδηταᾶπη, ἔτ᾽ ἄρ᾽ ᾿ἀσωποῦ ΕἾχ, ἴσως ἔτ᾽ 
(σ681] ποτ᾽) ᾿᾿σωποῦ ῬΗ σθομο Ι δέρξεται Ἠδίβκ Ι γάνος] νάπος ἘΓΟΙ πιβο οί 

1161 γαλκέοις σὺν ὅπλοις ΤΣ 1102 σοῦ φϑιμένου πατρὸς 
ΕυΙύσβομο, εἱμένον; ἦ πατρὸς Κοϊδίου 1164 φίλων .. γένυν τὸ ϑέντα 

των 

σὸν ΟδΙηΡοΥ | τυϑέντ᾽ ἐμόν ΜαΥΚΙαμα, απ φίλον ἀο]οὐ, ϑέντα παρὰ γένυν 
(ἀο]ούο σόν) Βοίμθ 1187 δυοῖν ἄχη ΝΥΠδηπον 117 54. σύνδυό 
γ᾽ ἄχη ματέρι λιπόν᾽ σὲ δ᾽ κτὲ. ΕὙΙΌΖΒΟΠΘ 1169 ὅσον κάτω ᾿λιπεν 
ἨἩδιτηβοθίῃ 

1160 φέρ᾽ αὖϑις ἀμφὶ ΕἸΧ 1103 ὦ ἀο]οθαῦ οἱπα Νδποῖς [ ὦ 
τέκν᾽, ἔβατ᾽ οὐκέτι φίλιον ΚΙτοΟΒΠΟΗ͂ | φίλιον ΜαΥκΙαπα 1104 φίλος 
ἀοΙοραῦ οἷτη Νῶθποκ 1107 ἀριστέων Τ,Θπἰϊηρ' 1108 χὴ πόλις 
ΜαυκΙαπὰ 

1171 τοῖσδε Πγυν Ε1{ὺ 1118 ἀγήρων γ᾽ Μανκαπα 
1180 τὶ δή ποϑ' Πρυιθθπη. Ὑϑυϑιιαι ἀο]οῦ ζυγα!πα. Ῥοϑὺ πππο ν. 

ΠΟΠΉ1]]8ἃ, 6 6586 διιβριοαῦιι ΚΒ Πο ἢ 1182. ἔστιν οἸττη ΝθποΙς 1184 ὠφε- 
λεῖν τὰ σά Μυβρτᾶνο | δρῶντα δ᾽ αὑτὸν ὠφελεῖν ΟἸΤπι ΘΟΠ]ΟΙΘ Δ Τη 

ἘΠ πι. ρίά65, ΒαΡΡΙο685, ὃ 
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1190 ὁρκωμότης 'σαιηροΙ 1198 ϑήσειν)] στήσειν Νδιιοῖς 1194 ξλσω- 
σιν πόλιν Ῥαϊτηον, ἐνδῶσιν δόλον Ματομαηὺ 1194 5α. ἔλϑωσιν χϑόνα .. 
πρόσϑεν ᾿“ργείων πόλιν ΚΙτΟΠΠΟΙ͂ 1195 ᾿ἀργείαν χϑόνα ΕῚχ 

1200 στῆσαι ᾿ξεφεῖτο ΜΑΥΚΙδπα | (μυχίαν παρ᾽ γ6] πρὸς ἐσχάραν νε] 
μυχίᾳ πρὸς ἐσχάρᾳ Τιθηὐπρὴ, βώμιον πρὸς ἐσχάραν Ηατγύπηρ. ΟἸααβα] τη 
ΨΟΥΒῸΒ ἃ [ΠΌΤ ΔΤ118 ΤΠΘΙΠΟΙ86 ἰδ ΘΟΠΟΥΤηὐϑιη] 6556. 86] Β:τ] ὑπ] Θ᾽ὴ 
Απάτοιι. ν. 1240 ρμαΐαῦ Κιγοβοῖ 1204 μνημεῖον ὕρκων (οὺ μαρ- 
τυρήμαϑ') ΠΘΙΒΚ6 1206 κἀγχρώσης φόνον ἈρΙΒΚκΘ [ δράσῃς φόνον 
ΤῸὰΡ, χρώσῃς φόνῳ Μ. δεογῆεονί, πράξῃς φόνον Τ᾿. απ. ϑομιηϊαΐ 
1208 ἔλσωσιν πόλιν ῬΆΪΤΗΘΙ 1208 56. φόβον γὰρ ἴέργους .. λόχοισι 
ἅγήσει, Β΄. απ. δομιηηιαύ 1200 δερχϑεῖσι ϑήσει ΝΩΌΘΥ 

1211 σήμαϑ' Μυβρτῶνθ 1212 ᾿Ισϑμίου στενοῦ ΠΘΙΒΚΘ, ᾿Ισϑμίας 
ὁδοῦ Ηθαίῃ, ᾿Ισϑμίας χϑονός ΤοὰΡ 1212 5ᾳ. ᾿Ισϑμίου ϑεοῦ παῖ, σοὶ 
τάδ᾽ εἶπον ΜενκΙαπα 1215 ἐχδικήσοντες ΜαΑΙΚΙδπα 1211 μολὼν] 
παρὼν 1, Θη ]ηρ' 1219 ἀλλ᾽ οὐκ ὀκνεῖν ἈΘΙΒΚΘ 

1220 ροϑὺ 1228 οο]οοαὺ Α. ϑομιηϊαῦ 1228 ἀπορϑοῖς ΜετΙκΚΙΔΠ, 
ἂν ὀρϑοῖς ΚιτοΠ ΒΒ ο 

γοοθιη ἀναδρομαί Ἰδοιπαθ ἃπύθ ν. 268 βὐωύαΐαθ ὑσιθυιὺ Μαυταπα 
δαἀάθηβ: τηϑι ᾿ἰδυπα ν. 1000 προσέβα Ν Η“ΡΟΜΑ͂Σ ἐξ ἐμῶν ποι ν]ᾶθο 
αποιηοᾶο ππὸ ἀθίογ ΘΡῚ ροϑδιὺ“. 



ΝΟΤΑΒΌΜΊΊΙΝΌΕΣ. 

1, -- οοᾶθχ Πιϑαχθηύθηιιβ 32, 2 οπαγυύδοθιβ 5866. ΧΙ. 
ἐ --- τη Π118 ΘΟΙΤΘΟΙΙΊΟΘΒ. 

Ρ --- οοάοχ Ρα!αθπαβ, ππιπὸ Υ αὐϊοδητιβ 287 τη γα πδόθιβ 5860, ΧΙΝ. 
Ῥ} -ας τιϑππι ΘΟΥΤΘΟΙΙΟΘΒ. 

Ηοβ οοάϊοθθ οοπύα!ὖὺ Πν. ΡτυηΖ. Οἷνη. οὐϊϑιη οοἸ]ὔϊοη τη ΟΥ̓ 1] πη ον 71 
Απ8]. 'πτ. Ρ. 79 566. 

6 οοὐϊοθ ἢ οχ 1, ἀθυϊναίο (οἵ. δᾶ ν. 64, 1171, 1164) οὐ ἀθ οθύθυ!β 
νθ αὰδὸ δα Τρῃιρθηῖῶπι Τυτοδ πὶ ρυδϑιηοηϊῦδ, δα ηὖ. 
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ΚΤ ΑΙΡΙΠΙΝ 

ΓΑΡΟΙΕ 

ΕΌΙΘΕΒΕΝΈΉ 

Ἡ. ΡΗΕΙΝΖ πττ Ν. ΕΟΚΤΙΒΙῚΝ. 

ΝΟΙ,. Π. ΡΑΒΒ 11. 

ΒΑΟΘΗΑΒΜ. 

Ξε 

ΠΙΡΒΙΑΙΕ 

ΙΝ ΑΕΡΙΒΟΒ Β. 6. ΤΕΒΝΕΕΙ. 

ΜΏΟσΟΟΧΟΥΙΠ. 



ἘΓΓΕΤΡΙΌΙΒ 

ΒΑΘΟΘΟΗΑΛΑΕΙ͂ 

ἘΞΠΙΌΙΤ' 

Ν. ΨΕΟΚΤΙΕΙΝ. 

ΠΙΡΒΙΑᾺ 

ΙΝ ΑΒΡΙΒΟΒ Β. 6. ΤΕΒΝΕΕΙ. 

ΜΌΟΟσΟΧΟΥΊΙΠ. 
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Ὑπόϑεσις Βαχχῶν. 

Διόνυσον οἵ προσήκοντες οὐκ ἔφασαν εἶναι ϑεόν᾽ ὃ δὲ αὐτοῖς 

τιμωρίαν ἐπέστησε τὴν πρέπουσαν. ἐμμανεῖς γὰρ ἐποίησε τὰς τῶν 

Θηβαίων γυναῖκας, ὧν αἵ τοῦ Κάδμου ϑυγατέρες ἀφηγούμεναι τοὺς 

Όι ϑιάσους ἐξῆγον ἐπὶ τὸν Κιϑαιρῶνα. Πενϑεὺς δέ, ὃ τῆς ᾿Δγαύης 

παῖς, παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ἐδυσφόρει τοῖς γινομένοις καί τινας 

μὲν τῶν Βακχῶν συλλαβὼν ἔδησεν, ἐπ᾽ αὐτὸν δὲ τὸν ϑεὸν δμῶας 

ἀπέστειλεν. οἱ δὲ ἑκόντος αὐτοῦ κυριεύσαντες ἦγον πρὸς τὸν Πεν- 

ϑέα. κἀκεῖνος ἐκέλευσεν δήσαντας αὐτὸν ἔνδον φυλάττειν, οὐ λέγων 

μόνον ὅτι ϑεὸς οὐκ ἔστι Διόνυσος, ἀλλὰ καὶ πράττειν πάντα ὡς 10 

κατ᾽ ἀνθρώπου τολμῶν. ὃ δὲ σεισμὸν ποιήσας κατέστρεψε τὰ βα- 

σίλεια, ἀγαγὼν δὲ εἰς Κιϑαιρῶνα ἔπεισε τὸν Πενϑέα κατόπτην γενέ- 

σϑαι τῶν γυναικῶν λαμβάνοντα γυναικὸς ἐσϑῆτα᾽ αἱ δ᾽ αὐτὸν 

διέσπασαν, τῆς μητρὸς ᾿Ζ“γαύης καταρξαμένης. Κάδμος δὲ τὸ γε- 

γονὸς καταισϑόμενος τὰ διασπασϑέντα μέλη συναγαγὼν τελευταῖον 1 

τὸ πρόσωπον ἐν ταῖς τῆς τεκούσης ἐφώρασε χερσίν. Διόνυσος δὲ 

ἐπιφανεὶς τὰ μὲν πᾶσι παρήγγειλεν, ἑκάστῳ δὲ ἃ συμβήσεται διεσά- 

φησὲν ἔργοις. ἵνα μὴ λόγοις ὑπό τινος τῶν ἐκτὸς ὡς ἄνϑοωπος 

καταφρονηϑῇῆ. 

᾿ριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις. τον Ὁ 

Διόνυσος ἀποϑεωϑεὶς μὴ βουλομένου Πενϑέως τὰ ὄργια αὐτοῦ 
9 Ἁ ») ’ 2 Α Ἁ -Ὡ κ᾿ 2 Ἁ »} 7 

ἀναλαμβάνειν εἰς μανίαν ἀγαγὼν τὰς τῆς μητρὸς ἀδελφὰς ἠνάγκασε 

Πενϑέα διασπάσαι. ἣ μυϑοποιία κεῖται παρ᾽ “Αἰσχύλῳ ἐν Π|ενϑεῖ. 

Αὐρυτηθηΐα οἵη. ὦ, ὕ ϑιάσους) Ε]τηΒ]6γ, ϑράσους Γ΄ | ἐξῆγον] 
Κιτομποῖ,, εἰσῆγον Ί| ̓ Δ4γαύης οἴη. Ρ, ἀγαυῆς ἴῃ βραῦϊο νϑοσο τϑ]οῦο 
ΒΌΆΡΡΙΘυῦ » 0 παραλαβὼν] ΕἸ]ΠΊΒ]οΥ, παραβὼν Ρ { δμῶας] ΒΟΙΊ05Ι1, 
ἄλλως Ῥ, ἄλλους ΚΙγοΒΠΟΙ͂, ἀγγέλους ΕΠ]ΠτηΒ].Υν 11 ἀνθρώπου] ΠΘΥΙΉΔΠΗ, 

ἄνϑρωπον Ρ 12 κιϑερῶνα ἢ 14 κατα κξαβ  καταρξαμένης ρ} 
16 καταιϑόμενος ᾽ ΟΟΥΥ.» 17 τὰ μὲν] Ε]τΒ]6γ, μὲν 18 5α. ΒΘη55 
ΤΘΟΌΪΤΘΥΘ νἹἀθύαι: διεσάφησεν, ἔργοις οὐ λόγοις τὸ ϑεῖον γένος τοῖς ἕν 
γένει ἐπιδείξας, ἵνα μὴ ὑπό τινος τῶν ἐκτὸς χτς 18 ἑχτὸ Ρ 21 ἀπο- 
Δεωϑεὶς) ἀπωσϑεὶς ΤγΥΓ6]]} 28 διασπάσαι) ΑἸάϊπηδ, διασπασϑῆναι Ρ 

1 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Διόνυσος. 

χορός. 

Τειρεσίας. 

Κάδμος. 

Πενϑεύς. 

ϑεράπων. 

ἄγγελος. 

ἕτερος ἄγγελος. 

᾿Δγαύη. 

ῬΘΥΒΟΠΒ ΠΤ 1Π6 106 1η ΟΥΘΙΏΘΙΩ γραθριὺ ΕΠ]ΙΏΉΒΙΘΥ, Π1581 αποα ῬΙῸ 
᾿Δγαύη Ῥοδαϊῦ γυνή, ἴῃ 1,ὉῈ Ὠϊο οϑῦ: διόνυσος. πενϑεύς. χορὸς (χορὸς βακ- 
χῶν ΡῚὴ. ϑεράπων. τειρεσίας. ἄγγελος. κάδμος. ἕτερος ἄγγελος. γυνή (καὶ 
γυνή ). Ῥῖο ϑεράπων. ἄγγελος. ἕτερος ἄγγελος Ὡοοοιητηοα δῦ {που 
ΒΟΙΊΌΘΥΘ βουκόλος. ϑεράπων. ἕτερος ϑεράπων | διόνυσος ὃ προλογίζων 
αι 1.. 



ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 

Ἥκχω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίαν χϑόνα 

Διόνυσος, ὃν τίκτει ποϑ' ἡ Κάδμου κόρη 

Σεμέλη λοχευϑεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί" 

μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ ϑεοῦ βροτησίαν 
πάρειμι Ζ]ίρκης νάματ᾽ ᾿Ισμηνοῦ 8ϑ᾽ ὕδωρ. ὄ 

ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας 

τόδ᾽ ἐγγὺς οἴκων καὶ δόμων ἐρείπια 
τυφόμενα Ζίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα. 

ἀϑάνατον Ἥρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβριν. 
αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 10 

τίέϑησι ϑυγατρὸς δσηκόν᾽ ἀμπέλου δέ νιν 
πέριξ ἐγὼ ᾿κάλυψα βοτρυώδει χλόῃ. 
λιπὼν δὲ Πυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας 
Φρυγῶν τε, Περσῶν ἡλιοβλήτους πλάκας 

Βάκτριά τὲ τείχη τήν τε δύσχιμον χϑόνα 1ὅ 

Μήδων ἐπῆλϑον ᾿“ραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα 
᾿“σίαν τὲ πᾶσαν, ἣ παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα 
κεῖται μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις ϑ᾽ ὁμοῦ 
πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις, 19 

3 -« , Ἁ 7 2 Ἁ 

κἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς 21 

τελετάς, ἵν᾿ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς, 22 

εὐριπίδου πενϑιεύς τη] ῖ0 ΒΈΡΥΔΒΟΥ. 1η .1., εὐριπίδου βάκχαι ἴῃ Ῥ. Οἴν. 
5680]. Αγιδίορη. ἔνα. ΟἿ 1 Θηβαίαν στάτητη. Ατηθγοβ. ἴῃ Κ61]). 818]. 
ΘΎΔΥΩΤΩ. Ὁ. 10, 22 (ὁχ ἰπαθημαμα!ϊ ὑθβυϊηομο), Αποϑοᾶ. ΟΠ ϊβίαπα ἀ6 σὸ 
τηθίν. δα. Μαπροϊβαοτγ ρΡ. 26, 56}0]. Ἡδρῃδοβύ. Ρ. 188, Ῥυιβοίδῃ. ΠῚ Ρ. 161, 
Θηβαίων 1,0 5680]. Ττο. 1 4 Τογὺ. βροτήσιον 8. 4ίου] ΒαγηθΕ, δίου τε 
1,ῬῈᾺ τὲ οἵη. Ῥ]αῦ, 50]. 1 | Τουτύ. ζώσῃ φλογί νῈ] ζώσης φλογός 18 τοὺς] 
ἘΠ]γΒ]Θυ, τὰς 1, | οὐϊδιη τῶν πολυχρύσων ἘΠτγΒ]Θγ. Οἷν. Ἐσάρτη. Τταρ'. αν. 
οα. Ναιοῖὶς Αἀ68ρ. 822 Ρ. 9003 γύας 1,, γυίας 11}}ὉῬῈ, γύας ϑδίτα!.1 ». 27 οὐ ΧΥ 
Ῥ. 087 14 οἵη. ἢ, | Περσῶν] Βοίμο, Περσῶν ϑ᾽ Τὸ 15 δύσχιμον] ἘΠ]τη5- 
Ἰον, δύσχειμον 7,}Ὁ οὐτὰ γα θομθ 10 ἐπῆλϑον ϑύτα!. Ρ. 087, ἐπελ- 
ϑὼν 1..Ὁ οὐτὰ δίγθθ. μ. 27 | ἀραβίαν 1,.Ῥ ἀρραβίαν 1 22 εἴ 



0 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἐς τήνδε πρῶτον ἦλθον ᾿Ελλήνων χϑύόνα. 90 
πρώτας δὲ Θήβας τάσδε γῆς ᾿Ελληνίδος 28 
ἀνωλόλυξα, νεβρίδ᾽ ἐξάψας χροὸς 

ϑύρσον τὲ δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος, 9 

ἐπεί μ’ ἀδελφαὶ μητρός, ἃς ἥκιστα χρῆν, 

Ζιόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι Ζιός, 

Σεμέλην δὲ νυμφευϑεῖσαν ἐκ ϑνητοῦ τινὸς 

ἐς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 

Κάδμου σοφίσμαϑ'., ὧν νιν εἵνεκα κτανεῖν 80 
Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνϑ'. ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 
τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾧστρησ᾽ ἐγὼ 

μανίαις, ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν᾽ 

σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν, 
καὶ πᾶν τὸ ϑῆλυ σπέρμα Καδμείων ὅσαι 8ὅ 

γυναῖκες ἦσαν ἐξέμηνα δωμάτων" 
ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμιγμέναι 

χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις 9᾽ ἧνται πέτραις. 
δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐχμαϑεῖν, κεί μὴ ϑέλει, 
ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων,. 40 

Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασϑαί μ᾽ ὕπερ 

φανέντα ϑνητοῖς δαίμον᾽ ὃν τίκτει ΖΊιί. 
Κάδμος μὲν οὖν γέρας τε καὶ τυραννέδα 
Πενϑεῖ δίδωσι ϑυγατρὸς ἐκπεφυκότι, 

ὃς ϑεομαχεῖ τὰ κατ᾽ ἐμὲ καὶ σπονδῶν ἄπο 4 
ὠϑεῖ μ’ ἐν εὐχαῖς τ᾿ οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει. 
ὧν εἵνεκ᾽ αὐτῷ ϑεὸὺς γεγὼς ἐνδείξομαι 

πᾶσίν τε Θηβαίοισιν. ἐς δ᾽ ἄλλην χϑόνα, 
τἀνθένδε ϑέμενος εὖ, μεταστήσω πόδα, 
δεικνὺς ἐμαυτόν" ἣν δὲ Θηβαίων πόλις ὅ0 
ὀργῇ σὺν ὅπλοις ἐξ ὄρους Βάκχας ἄγειν 

20 ρμοβὺ 22 ὑγδηϑροβυι ΡΊθυβοι [ χϑόνα] ΟΠ γΙϑῦ. ραύ. 1ὅ9ὅ ἐς τήνδε 
πρῶτον ἦλϑες ᾿Εβραίων χϑόνα: πόλιν ΤΡ 28. δὲ 70... .γετῖ. τάσδε] 
Ριθύβοη, τῆσδε ΤΡ 2ὅ βέλος] Ἡ. ϑίθρμαμημαβ, μέλος 1." 26 ἤκπιστ᾽ 
ἐχρῆν 1} 80 ὧν] ἔογ. οὗ | οὔνεκα ΠΡ 81 ἐξεκαυχῶνϑ'᾽ ΕΠ]ΙΉΒΙΘΥ, 
ἐξεκαυχώμεϑ᾽ 10} 82 ᾧστρησ᾽ ] ΕἸτΒ]Θυ, οἴστρησ᾽ Τ0 81 Του. 
ἀμμεμιγμέναι 88 ἀνορόφοις 8] 5ο᾽1ρ81, ἀνορόφοις 1, ἢ] ἧνται 1, Ῥ, 
εἶνται Ρ] ἀνορόφους ἧνται πέτρας ΕΠΤΩΒΙΥ 40 οὐδαμοῦ οὐ Ονϊδύ, 
Ῥ. 1011, οὐδαμῶς [1], 41 οὔνεκ᾽ 1.}Ὁ 



ΒΑΚΧΑΙ Ἶ 

ξητῇ, ξυνάψω Μαινάσι στρατηλατῶν. 

ὧν εἵνεκ᾽ εἶδος ϑνητὸν ἀλλάξας ἔχω 
μορφήν τ᾽ ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν. 

ἀλλ᾽, ὦ λιποῦσαι Τμῶλον ἔρυμα “υδίας, δῦ 

ϑίασος ἐμὸς γυναῖκες, ἃς ἐκ βαρβάρων 

ἐκόμισα παρέδρους καὶ ξυνεμπόρους ἐμοί, 
ἄρασϑε τἀπιχώρι᾽ ἐν πόλει Φρυγῶν 

τύμπανα, Ῥέας τε μητρὸς ἐμά 8ϑ᾽ εὑρήματα, 

βασίλειά τ’ ἀμφὶ δώματ᾽ ἐλϑοῦσαι τάδε 60 
κτυπεῖτε Πενθέως, ὡς ὁρᾷ Κάδμου πόλις. 

ἐγὼ δὲ Βάκχαις. ἐς Κιϑαιρῶνος πτυχὰς 
ἐλϑὼν ἵν᾿ εἰσί, συμμετασχήσω χορῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

᾽“σίας ἀπὸ γαίας ΒίΥΌΡΗ. 
ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα ϑοάξω θὅ 

, ΄ δ φν ὔ ΄ ᾽ 3 Βρομίῳ .. πόνον ἡδὺν κάματόν τ΄ εὐ- 

κάματον, Βάκχιον εὐαζομένα. 

τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ; τίς; Θη Ἰϑύγ. 

μελάϑροις ἔκτοπος ἔστω, στόμα τ᾽ εὔφη- 

μον ἅπας ἐξοσιούσϑω᾽ τὰ νομισϑέν- το 

τα γὰρ αἰεὶ Ζιόνυσον ὑμνήσω. 

ὦ μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων ΒΥΤΌΡΙ.. 
τελετὰς ϑεῶν εἰδὼς 

βιοτὰν ἁγιστεύει 

, καὶ ϑιασεύεται ψυχὰν τῦ 
ἐν ὄρεσσι βακχεύων 

ὁσίοις καϑαρμοῖσιν, 

τά τὲ ματρὸς μεγάλας ὕρ- 

ὅ2 συνάψω Ρ ὅϑ 5α. ἀοϊοῦ α΄. Βουμματαν (84 διοιῦ Οδιηρει) 
ὅδ λιποῦσα 1,1}, λιποῦσαι ἱ οὐ Ομ γΙδῦ. ραὺ. 1602 οὐ σίγα. Χ ρ. 469 
ὅ7 ἐκόμισ᾽ ὀπαδοὺς Νῶθοκ | συνεμπόρους 17, 58 ἄρασϑε)] Βοηρ81, αἴρε- 
σϑε ΠΡ ὅ9 τύπανα Νᾶυθοῖκ 62 πτύχας 1 θά γαίας] Ἠδιγηδμῃ, 
γᾶς ΠΡ 06 Βρομίῳ ϑεῷ Νϑμοῖς | ἁδὺν Πιπάου ΟἿ ροβῦ εὐαξομένα 
«αἀαϊαϊῦ ϑεόν ἰ 09 εὔφαμον Ὀιπαουνῖ 10 ἐξοσιούσϑω 1, ἘΔ τϑδυτῶ 
ΟΟΥΤ, ἴῃ ὁσιούσϑω ἴῃ 1 11 διόνυσσον 1, [ ὑμνήσω] κελαδῶ Νδιοκ 
τῦ ϑιασσεύεται ᾿ 10 ὄρεσσι] Ε]τΉΒ]6γ, ὄρεσι ΠΡ ΤΊ ὁσίοις 1,, ὁσίοισι 
ἰΡῚ καϑαρμοῖσιν) Ε]ΙΒ]ογ, καϑαρμοῖσι , καϑαρμοῖς ἴῃ γ88. 801. ἢ 
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για Κυβέλας ϑεμιτεύων. 

ἀνὰ ϑύρσον τὲ τινάσσων. 80 

κισσῷ τε στεφανωϑεὶς 

ΖΙιόνυσον ϑεραπεύει. 

ἴτε Βάκχαι, ἴτε Βάκχαι, 

Βρόμιον παῖδα ϑεὸν ϑεοῦ 

ΖΙιόνυσον κατάγουσαι 8ὅ 

Φρυγίων ἐξ ὀρέων ᾿Ελλάδος εἰς 

εὐρυχόρους ἀγυιάς. τὸν Βρόμιον" 

ὅν ποτ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ὠδίνων ΘΠ] 5 γ. 
λοχίαις ἀνάγκαισι 

πταμένας Ζ]΄ιὸς βροντᾶς 90 

νηδύος ἔκβολον μάτηρ 

ἔτεκεν, λιποῦσ᾽ αἰῶ- 
να κεραυνίῳ πλαγᾷ", 

λοχίοις δ᾽ αὐτίκα νιν δέ- 
ξατο ϑαλάμαις Κρονέδας Ζεύς. οὗ 

κατὰ μηρῷ δὲ καλύψας 
χρυσέαισιν συνερείδει 

περόναις χρυπτὸν ἀφ᾽ Ἥρας. 
ἔτεκεν δ᾽, ἁνίκα Μοῖραι 
τέλεσαν, ταυρόχερων ϑεὸν 100 
στεφάνωσέν τε δρακόντων 

στεφάνοις, ἔνϑεν ἄγραν ϑηροτρόφον 

Μαινάδες ἀμφιβάλλονται πλοκάμοιο. 

ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆ- ΒΧΟΡ. 10 
βαι, στεφανοῦσϑε κισσῷ" 

βούετε βρύετε χλοήρει 

19 ϑεμιτεύων)] Μυβοτανθ, ϑεμιστεύων ΠΡ. 81 κατὰ κισσῷ στεφα- 
νωϑεὶς Ἠογηδηη 82 διόνυσσον 17 88 ὦ ἴτε φῬυΐοτθ Ιοοο Ῥ οὖ δῃηΐθ 
ΧΑΒ . 817 εὐρυχόρους}] Βᾶγπθθ, εὐρυχώρους 7 οὐ ἕονγί. 6χ εὐρυχόρους 
ἐμούσπιῃ ἢ 89. Τογύ. λοχίοις 92 ἔτεκε Ὁ 98 κεραυνίω 1, κε- 
ραυνία Ῥ΄Ί πληγᾶ 1," πλαγᾶ 1 98 ϑαλάμαις] βο᾽1ρ81, θαλάμοις ΤΡ 
97 χρυσέαις 1, Ὁ. χρυσέαισιν ἰ, χρυσέαισι ξυνερείδει Βοίμθ 102 ϑη- 
ροτρόφον] 46 αὰο οὐΐαιη Μαθρτῶν οοριανῦ, ΒΟΥ051, ϑηροτρόφοι Ὁ οὐ 
αὖ νι. δηΐθ τϑβ. 1., ϑυρσοφόροι ἰ 107 χλοήρει] Ηοττηδηη ροϑὺ Μυβ- 
Θυδυϊάϊη, χλοηρεῖ 1, α ΒΌΡΘΟΙ εἶ βουιρϑιῦ ὦ 



ΒΑΙΚΧΑΙ 9 

μέίλακι καλλικάρπῳ 

καὶ καταβαχχιοῦσϑε 
δρυὸς ἢ ̓ ν ἐλάτας κλάδοισι, ἱ 110 

στικτῶν τ᾽ ἐνδυτὰ νεβρίδων 

στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων 
μαλλοῖς" ἀμφὶ δὲ νάρϑηκας ὑβριστὰς 
ὁσιοῦσϑ'᾽" αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει., 

Βρόμιος εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ ϑιάσους 11 
εἰς ὄρος εἰς ὄρος, ἔνϑα μένει 

ϑηλυγενὴς ὄχλος 

ἀφ᾽ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ᾽ 

οἰστρηϑεὶς Διονύσῳ. 

ὦ ϑαλάμευμα Κουρή- ἀΠὑἸδέ1. 120 

τῶν ζάϑεοί τε Κρήτας 

ΖΙιογενέτορες ἔναυλοι, 

ἔνϑα τρικόρυϑες ἄντροις 

βυρσότονον κύκλωμα 

τόδε μοι Κορύβαντες ηὗρον᾽ 12 
5 Ἂ Ἁ Ὰ ΄, 

ἀνὰ δὲ βάκχια συντόνῳ 

κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων 

αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐς 

χέρα ϑῆκαν, κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν᾽" : 
τ Χ ΄ Ἷμ παρὰ δὲ μαινόμενον Σάτυροι 180 

ματέρος ἐξανύσαντο ϑεᾶς, 

ἐς δὲ χορεύματα 
συνῆψαν τριἑετηρίδων, 

οἷς χαίρει Διόνυσος. 

108 μίλακι 1... σμίλακι 1 καλικάρπω 11, 109 καταβαχιοῦσϑε 1), 
ΟΟΥΤ. ὦ 110 ἢν ἐλάτας κλάδοισι] ΒΙοιμΠο]4, ἐλάτας κλάδοισιν Ῥ οὐ ἀιύθ 
τῶϑ. 1., ἐλάτας ἐν κλάδοις ἡ 111 ἐνδυκτὰ ᾿ 11 εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ] Ε]τη8- 

10γ, ὅτ᾽ ἄγη 1, Ὁ. ὅστις ἄγει εὖ ναθύυν ἢ 118 ἀμφ᾽ ἱστῶν ἢ οὐ αὖ 
ν᾽. ἀπ γὰ8. 7). | ἴοντὺ. τ΄ ἀθίθηάσθιη 119 διονύσσῳῳω [ΙἿ21 ξζαϑέου 
ΠΙμαοΥ [ κρήτας 1, κρῆτες αὖ νὰ. ὦ. Βδαθῃι νϑυϊθίαβ ἴῃ 110115 δύγδ- 
Ῥοπὶβ Ρ. 469 128 ἔνϑια οἴτοιῦ]ο ἱποϊ δι ἐ | ἄντροις] Μυβρτδνθ, ἐν ἄν- 
τροις ΤΠ Ῥ, ἀνϑοῖς δέτε. Ρ. 409 120 ηὗρον 1.}Ὁ, εὗρον! 126 βάκχια 
ΔΡΟΡΎ. Ῥα115.. βαχχεία 1,0 βακχχείῳ ϑίταρο | ἀνὰ δ᾽ ἀράγματα τυμπά- 
νῶν ϑδαπαᾶγα 127 ἁδυβόᾳ] ]ταΒΙον, ἡδυβόα 1,, ἁδυβοᾶν οχ ϑύτΔὈ. 
κέρας ἀνὰ δύο βοᾶν ϑοπμοθοηθ 128 τε ἴθι δυϑϑαη ἴῃ 5. 129 εὐάσ- 
μασι] Οδπῦθυ, ἐν ἄσμασι, 1... ἔν τ᾽ ἄσμασι ἱ (καλλίκτυπον εὔασμα ϑτα) 0) 
181 ϑεᾶς] Ῥέας δίχα θο 188 προσῆψαν ϑδίγχαρο 184 οἷς δίταρο, αἷς 10ὃὉ 
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ἡδὺς ἐν οὔρεσιν, ὃς ἂν 18 

ἐκ ϑιάσων δρομαίων 

πέσῃ πεδόσε, νεβρίδος ἔχων 
ἱερὸν ἐνδυτόν, ἀγρεύων 

αἷμα τραγοκτόνον, ὠμοφάγον χάριν, 
ἱέμενος εἰς ὄρεα Φρύγια, “ύδια, 140 

ὃ δ᾽ ἔξαρχος Βρόμιος, εὐοῖ, 

ὁεῖ δὲ γάλακτι πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ μελισσᾶν 
νέκταρι, Συρίας δ᾽ ὡς λιβάνου καπνός. 
ὁ Βακχεὺς δ᾽ ἔχων 14 
πυρσώδη φλόγα πεύκας 

ἐχ νάρϑηκος ἀίσθδει 

δρόμῳ καὶ χοροῖς ἐρεϑίζων πλανάτας 
ἰαχαῖς τ᾿ ἀναπάλλων, 

τρυφερὸν πλόκαμον εἰς αἰϑέρα δίπτων. 180 
ἅμα δ᾽ [ἐπ᾽] εὐάσμασιν ἐπιβρέμει 
τοιάδ᾽. ὦ ἴτε Βάκχαι, 
ὦ ἴτε Βάκχαι, Πακ- 
τωλοῦ χρυσορόου χλιδᾷ 

μέλπετε τὸν Διόνυσον 18 

βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, 

εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι ϑεὸν 

ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε, 

λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος 160 

ἱερὸς ἱερὰ παίγματα 

βοέμῃ, σύνοχα φοιτάσιν 

186 ἁδὺς Πιπαοτῖ, ἡδύ γ᾽ ῬοΡγΥθο, ἔουτύ. ἁδὺ δ᾽ [ ὄρεσιν 1, οὔρε- 
σιν  | ὃς ἂν] Βο". Οοιηρῖ, ὅταν 1, εὖτ᾽ ἂν Ὀϊπάογ, ἔουύ. ὅστις 
ἂν 1817 πέση 7, πεύση Ρ, ἴον. παίσῃ ] πεδόσσε ᾿ 188 ἀγκρεύων 
1,, ἀγορεύων Ρ 141 εὖ οἵ 1,, εὖ οἴ Ρ 144 νέκταρ συρείας Ῥ΄] δ᾽ 
ὡς] οτί. δὲ ϑρῴσκει 1456 ἔχων πῦρ ΟΟΥΤ. 1η ἔχων 146 5ᾳ. 1η-᾿ 
νΘΥΒΟ ΟΥ̓ΙΠ6, 566 ὑγϑηβθοβι 1015 ποὐ]Β (β α) δα α 115 Βαροὺ 7 148 πλά- 
νας ᾿. Ῥογύ. δρόμῳ καὶ πλανάτας ἐρεϑίξων 149 ἂν ἀπ᾿ ἄλλων 1, 
ἀναπαλλων 160 πλόκαμον] πλόκον Βυτρθδ 161 ἐπ᾽ ἀρ]θνι 
Ροσὺ Ε]μβ]θαι Ηδτγίαπρ [ ἐπιβρέμει Ῥ, ἐπιβρέμει ἐπι λίγει᾽ ἠχεῖ 1, 
ΒΌΡΘΙΒΟΙ, περισσύνϊ 188 ὦ οτᾶϑυμι πῃ 7 18 5η. Πακτωλοῦ]) ΒΟΥΡΒΙ, 
τμώλου 7}"ὉῈ 1500 διόνυσσον 1, 169 ἰοντύ. Φρυγίοισι ] βοαῖς Θἴᾶ50 1 
ἰπίου ο οὕ ἃ 101 παίσματα Ἡρυνγοτ θη 104 βρέμη 1,, βρέμει, 
ΒΌΡΘΙ ὃν Βοιρίο ἡ 
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εἰς ὄρος εἰς ὕρος᾽ ἡδομένα δ᾽ ἄρα, 160 
πῶλος ὕπως ἅμα ματέρι φορβάδι, 

κῶλον ἄγει ταχύπουν δκιρτήμασι Βάκχα. 

ΤΕΙΡΕΣΊΑΣ. 

τίς ἐν πύλαισι; Κάδμον ἐκκάλει δόμων, 1τ0 

᾿“γήνορος παῖδ᾽. ὃς πόλιν Σιδωνίαν 

λιπὼν ἐπύργωσ᾽ ἄστυ Θηβαίων τόδε. 
ἴτω τις, εἰσάγγελλε Τειρεσίας ὅτι 

ξητεῖ νιν᾿ οἷδε δ᾽ αὐτὸς ὧν ἥκω πέρι 
Φὥ ’ , οι ἣ 1 ἅ τε ξυνεϑέμην πρέσβυς ὧν γεραιτέρῳ, 11 

ϑύρσους ἀνάπτειν καὶ νεβρῶν δορὰς ἔχειν 

Όι 

στεφανοῦν τὲ κρᾶτα κισσίνοις βλαστήμασιν. 

ΚΑΔΜΟΣ. 

ὦ φίλταϑ'., ὡς σὴν γῆρυν ἠσϑόμην κλύων 
σοφὴν σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρός. ἐν δόμοισιν ὥν᾽ 

ἥκω δ᾽ ἕτοιμος τήνδ᾽ ἔχων σκευὴν ϑεοῦ᾽ 180 
δεῖ γάρ νιν ὄντα παῖδα ϑυγατρὸς ἐξ ἑμῆς 

[Διόνυσον ὃς πέφηνεν ἀνθρώποις ϑεὸο)} 

ὅσον καϑ᾽ ἡμᾶς δυνατὸν αὔξεσϑαι μέγαν. 
ποῖ δεῖ χορεύειν, ποῦ χαϑιστάναι πόδα 

καὶ κρᾶτα σεῖσαι πολιόν; ἐξηγοῦ σύ μοι 186 

γέρων γέροντι, Τειρεσία" σὺ γὰρ σοφός. 

ὡς οὐ κάμοιμ᾽ ἂν οὔτε νύκτ᾽ οὔϑ᾽ ἡμέραν 

ϑύρσῳ κροτῶν γῆν" ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἡδέως 
γέροντες ὄντες. ΤΕΙ͂. ταὔτ᾽ ἐμοὶ πάσχεις ἄρα" : 

κἀγὼ γὰρ ἡβῶ κἀπιχειρήσω χοροῖς. 190 

ΚΑ. οὐκοῦν ὄχοισιν εἰς ὄρος περάσομεν;: 

ΤΕΙ. ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἂν ὃ ϑεὸς τιμὴν ἔχοι. 

10 ἁδομένα Πιπάονΐ 109 βάκχα] Μυβργαᾶνθ, βάκχου ΤΡ 
110 ΤῈΙΡ. 1,.Ὶ ΘΕΡ. 1 ἐκκάλει] ΒουρΊου, ἐκκαλεῖ ΤΡ 118 ΤῈΙΡ. 
Ῥιθθβουιρύστα ἴθ 19 174 ζητῶ Ποηνογάθη 119. [οτὐὺ. ἔνδον ὧν 
ὅμως 181 ϑυγατρὸς] παιδὸς ΤΠ]ΤΏΒ]Θ 182 ἀο]ονιῦ ΘΟῦτΘΘ (οτηδιύ 
ΟἸΠαϑύ. ραύ. 1162). Οἷν. 860 πέφην᾽ 1,!}}4 πέφηνεν 188 δυνατόν] 
δαίμον᾽ Νεοι 184 δεῖ] ΑἸάϊμ8, δὴ 1 | ποῦ] ΒοΙΊρ81, ποῖ 10)ὃὉἘὈ 
188 ἡδέως] ΜΙΐςῈοΩ, ἡδέων 1, ἡδονῇ ΝάθοκΚ 189 ταὔτ᾽ ἐμοὶ] 1,. Πιι- 
ον, ταυτά μον 7 Ρ 190 ποίῳ δάμη π1ὸ ρυδθϑουρῦδι ῬΘΥΒΟΠ 1 πούδβ 
ἀϑαὰθ δ 200 ρουιαίαῦ Ρ 192 ὁμοίως ὁ ϑεὸς ἂν Ῥογϑοπ, ὁμοίαν ὁ 
ϑεὸς ἂν ἘΠτηΒ]ΘΥ, ἔοντῦ. ὁμοίως ἂν ϑεὸς [ ἔχει Βογρῦο οὐ ΒΌΡΘΙ εν ἢ 
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ΚΑ. γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ. 

ΤΕΙ. ὃ ϑεὸς ἀμοχϑεὶ κεῖσε νῶν ἡγήσεται. 

ΚΑ͂. μόνοι δὲ πόλεως Βακχίῳ χορεύσομεν ; 19ὅ 
ΤΕΙ. μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν, οἱ δ᾽ ἄλλοι κακῶς. 
ΚΑ. μακρὸν τὸ μέλλειν" ἀλλ᾽ ἐμῆς ἔχου χερός. 

ΤΕΙ. ἰδού, ξύναπτε καὶ ξυνωρίξου χέρα. 

ΚΑ. οὐ καταφρονῶ ᾽γὼ τῶν ϑεῶν ϑνητὸς γεγώς. 

ΤΕΙ. οὐδὲν σοφιζόμεσϑα' τοῖσι δαίμοσι. 200 

πατρίους παραδοχὰς ἅς 8᾽ ὁμήλικας χρόνῳ 
κεκτήμεϑ'. οὐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος, 
οὐδ᾽ εἰ δι᾽ ἄκρων τὸ σοφὸν ηὕρηται φρενῶν. 

ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐκ αἰσχύνομαι. 

μέλλων χορεύειν κρᾶτα κισσώσας ἐμόν. 90 

οὐ γὰρ διήρηχ᾽ ὁ ϑεὸς εἴτε τὸν νέον 

χρήζειν χορεύειν εἴτε τὸν γεραίτερον, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν 
κοινάς, δι᾿ ἀριϑμῶν δ᾽ οὐδὲν αὔξεσϑαι ϑέλει. 

ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ᾽ οὐχ ὁρᾶς. 210 

ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι. 

Πενϑεὺς πρὸς οἴκους ὅδε διὰ σπουδῆς περᾷ, 

Ἐχίονος παῖς. ᾧ κράτος δίδωμι γῆς. 

ὡς ἐπτόηται" τί ποτ᾽ ἐρεῖ νεώτερον: 

ΠΕΝΘΈΥΣ. 
ΠΕ. ἔκδημος ὧν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χϑονός, 91 

κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν κακά, 

γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι 

πλασταῖσι βακχείαισιν. ἐν δὲ δασκίοις 
ὄρεσι ϑοάξειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα 
Ζιόνυσον ὅστις ἔστι τιμώδας χοροῖς" 220 

194 ἀμοχϑὶ ἘΠΙΒ]ΟΥ | νῶϊν 1,}}, συνίξησις ΒΌΡΘΙΒΟΙ. ἢ 196 βαν- 
χείω ΤΡ, βακχίω 1 198 ἔοντύ. ξυνάπτω ... χέρας 200 οὐδ᾽ ἐνσο- 
φιξόμεσϑα Μυδρτανο | δαίμοσιν {ὃ"Ἐ 201 πατρίους] οχ ΡΙαῦ. Μον. 
Ρ. 766 Β (ἡ πάτριος καὶ παλαιὰ πίστις) ΝΏ]ΟΚΘΠδΘΥ, πος 1), πατρὸς Ρ΄ 
ὃ. γ᾽ ΒοΙδῖρ, ἔουύ. ἀθ]θπάπση 202 καταβαλεῖ] ϑοι!ρον, καταβάλλει 
1,. καταβάλλη Ρ 208 ἄκρας--- φρενός Ρ]αῦ. 1. 1. [ εὕὔρηταν 1.9Ὁ" 
204 ἐρὲῖ οχ ἀρεῖ αὖ νἱᾶ. Ταούσταη ἴῃ 205 χορεύειν ἴὰοῦπμη ΘΧ χω- 
ρεύειν ἴῃ Ρ 207 χρήξει] ΒΟΥ 81, εἰ χρὴ 1, Ἐ} χηρεύειν 209 δι᾽ 
ἀριϑμὸν δ᾽ οὐδέν᾽ Ἡραμ. ψοιβαπι ἀθ]οῦ Βϑυμπαγάν 210. Ῥθιβοπδ6 
πούδτη οἵη. 211 προφήτης] ἴοτύ. ὑποφήτης 21ὅ τῆσδ᾽ οΧ τήνδ᾽ 
ἰδούυσα ' Ρ 2117 δώματ᾽ 1,, σώματ᾽ Ρ 220 διόνυσος 
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πλήρεις δὲ ϑιάσοις ἐν μέσοισιν ἑστάναι 

κρατῆρας, ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν 

πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρδένων ὑπηρετεῖν, 

πρόφασιν μὲν ὡς δὴ Μαινάδας ϑυοσκόους. 
ῃϑ ΌΘ σι τὴν δ᾽ ᾿ἀφροδίτην πρόσϑ' ἄγειν τοῦ Βαλχίου. 

ὅσας μὲν οὖν εἴληφα. δεσμίους χέρας 

σώζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις" 
ὅσαι δ᾽ ἄπεισιν. ἐξ ὄρους ϑηράσομαι. 

Ἰνώ τ᾽ ᾿Δγαύην 9’. ἥ μ᾽ ἔτικτ᾽ ᾿Εχίονι, 
᾿κταίονός τε μητέρ᾽. Αὐτονόην λέγω. 280 
καὶ σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἕν ἄρκυσιν 

παύσω κακούργου τῆσδε βαλχχείας τάχα. 

λέγουσι δ᾽ ὥς τις εἰσελήλυϑε ξένος 

γόης ἐπωδὸς “υδίας ἀπὸ χϑονός, 

ξανϑοῖσι βοστρύχοισιν εὐύσμοις κομῶν. Ω8ῦ 

οἰνῶπας ὕσδοις χάριτας ᾿ἀφροδίτης ἔχων, 

ὃς ἡμέρας τε κεὐφρόνας συγγίγνεται 

τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιν. 

εἰ δ᾽ αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψομαι στέγης. 
παύσω κχτυποῦντα ϑύρσον ἀνασείοντα τε 240 

κόμας. τράχηλον σώματος χωρὶς τεμών. 

[ἐκεῖνος εἶναί φησι Ζιόνυσον ϑεόν., 

ἐκεῖνος ἐν μηρῷ ποτ᾽ ἐρράφϑαι Διός, 
ὃς ἐκπυροῦται λαμπάσιν κεραυνίαις 

σὺν μητρί. 4΄έους ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 24 

᾿ ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἔστ᾽ ἄξια. 

ὕβρεις ὑβρίξειν, ὅστις ἔστιν ὁ ξένος :] 

ἀτὰρ τόδ᾽ ἄλλο ϑαῦμα, τὸν τερασκύπον 

292 δ᾽ ἄλλος 1, 228 πτώσουσαν ἢ, ἴον. πτήσσουσαν 291 παν- 
δήμοις ταῦ. ἴῃ πανδήμοισι 1,, πανδήμοις Γ΄ [ στέγαις 1,, δόμοις Ῥ 
229 οἷνώ ΟΟΥΥ. ἴθ ἰνώ (ἴ,} ἀγαυήν 5Βοϊθηῦ δχθιθοια 7} 229 84. αο]οῦ 
ΟΟΙ]τϑηη 288 ὥς τις] ΑἸαϊηδ, ὅστις 7. | εἰσελήλυϑεν , οοΥτ, » 
28ὅ εὐόσμοις κομῶν] Βεαάπδμι, εὔοσμον κόμην 1, ἢ 280 οἰνῶπας 
ὄσσοις] ϑολίσου (οἰνωπὰς ὄσσοις ΑἸά]η8), οἰνωπά τ᾽ ὄσσοις 1,. οἰνωπὰς 
τ᾽ ὕσοις ἢ, οἰνῶώπὰς τε γ᾽ ὕσσοις }, οἰνωπός, ὄσσοις ΒᾶῖτθΒ 281 συγ- 
γίνεται ΤΡ 289 [ουὺ. εἴσω τοῦδε... ξίφους. Οἷν. ΟΥ. 1081 
242--4Ἱ Ἰηΐθυροὶαῦ ντἀθηΐαν (248 ἀρ᾽ονιὺ ιπαονῇ, 242. -40 Ῥίαμαοτ) 
248 ἐρράφϑαι} Ποίβίτα, ἐρράφη 1, 244 λαμπάσι ἢ 240 δεινὰ 
κἀγχόνης Δ. Νδιυ | ἀγχόνης ἐπάξια Ἐ]τΒ5]6Υ 248 ἄλλον Ῥ 
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ἐν ποικίλαισι νεβρίσι Τειρεσίαν δρῶ 

πατέρα τὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς, πολὺν γέλων, 960 

νάρϑηκι βακχεύοντ᾽ " ἀναίνομαι. πάτερ, 

τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν νοῦν οὐκ ἔχον. 

οὐκ ἀποτινάξεις κισσόν; οὐκ ἐλευϑέραν 

ϑύρσου μεϑήσεις χεῖρ᾽. ἐμῆς μητρὸς πάτερ; 

σὺ ταῦτ᾽ ἔπεισας, Τειρεσία τόνδ᾽ αὖ ϑέλεις οῦ δι 
τὸν δαίμον᾽ ἀνϑρώποισιν ἐσφέρων νέον 
σκοπεῖν πτερωτοὺς κἀμπύρων μισϑοὺς φέρειν. 

εἰ μή δε γῆρας πολιὸν ἐξερρύετο, 

καϑῆσ᾽ ἂν ἐν Βάκχαισι δέσμιος μέσαις. 

τελετὰς πονηρὰς εἰσάγων" γυναιξὶ γὰρ 260 

ὕπου βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος. 

οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων. 

ΧΟ. τῆς δυσσεβείας. ὦ ξέν᾽. οὐκ αἰδῇ ϑεοὺς 

Κάδμον τε τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν, 

᾿Εχίονος δ᾽ ὧν παῖς καταιδχύνεις γένος; 6ὅ 
ΤΕ]. ὅταν λάβῃ τις τῶν λόγων ἀνὴρ σοφὸς 

καλὰς ἀφορμάς, οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν" 

σὺ δ᾽ εὔτροχον μὲν γλῶσσαν ὡς φρονῶν ἔχεις, 
ἐν τοῖς λόγοισι δ᾽ οὐκ ἔνεισί σοι φρένες. 

ϑρασὺς δὲ δυνατὸς καὶ λέγειν οἷός τ᾽ ἀνὴρ 510 
κακὸς πολίτης γίγνεται νοῦν οὐκ ἔχων. 

οὗτος δ᾽ ὁ δαίμων ὁ νέος. ὃν σὺ διαγελᾷς, 
οὐκ ἂν δυναίμην μέγεϑος ἐξειπεῖν ὅσος 

καϑ' Μλλάδ᾽ ἔσται. δύο γάρ, ὦ νεανία, 

τὰ πρῶτ᾽ ἐν ἀνθρώποισι" Ζημήτηρ ϑεά" 1 

γῆ δ᾽ ἐστίν. ὄνομα δ᾽ ὁπότερον βούλει κάλει" 

αὕτη μὲν ἐν ξηροῖσιν ἐχτρέφει βροτούς" 

ὃς δ᾽ ἦλϑεν ἐπὶ τἀντίπαλον, ὃ Σεμέλης γόνος 

251 βακχχεύοντ᾽ 1, "΄ς, βαλχχεύοντας ἰ | πάτερ Β0ΡΡ]θιηθηθαμη τη Θ 1101 
ἀποὺ Καθ πο" Ὡῦ ἔχον 6χ ἔχων ἴδοι 1), 2567 φέρων 1, Ὁ, φέ- 
ρειν ἰ 201 γίνεται ΤΡ ] γάνος 2, γάμος ἢ 908 δυσσεβείας] 
Ἠδῖβκθ, εὐσεβείας Ὁ. ἀσεβείας ΟὨγτιδύ. ρα. 11 264 ρμοβὺ 2606 οοἸ]]οοδὺ 
Μαβοτανθ 20ῦ καταισχυνεῖς Οοθοὺ 210 ϑρασύς τε ᾿'΄ | δυνατὸς] 
[ονὺ. δρᾶσαι, 270 54., απο5 Βεροὺ ϑον. ἤον. 4, 2, ἀο]οὺ Πιπάοτῇ 
211 κακὸν πολίταις Μυβρτανο | γίνεται ΠΡ 210 ὄνομα [,, ὁπόμα Ῥ 
(ϑο!Π]οοὺ αροϑυγαπίθ οοὐὰ]ο δα ὁπότερον) 918 ὃς δ᾽] ΕἸΣ, Ὁ 
δ᾽ Μυβρτδνο) | ἦλϑ᾽ Ρ 
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βότρυος ὑγρὸν πῶμ᾽ ηὗρε κείσηνέγκατο 
ϑνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 980 

λύπης. ὅταν πλησϑῶσιν ἀμπέλου ῥοῆς, 

ὕπνον τε λήϑην τῶν καϑ'᾽ ἡμέραν κακῶν 

δίδωσιν. οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων. 
οὗτος ϑεοῖσι σπένδεται ϑεὸς γεγώς. 
ὥστε διὰ τοῦτον τἀγάϑ᾽ ἀνθρώπους ἔχειν. δῦ 

[καὶ καταγελᾶς νιν, ὡς ἐνερράφη Διὸς 

μηρῷ; διδάξω σ᾽ ὡς καλῶς ἔχει τόδε. 

ἐπεί νιν ἥρπασ᾽ ἐκ πυρὸς κεραυνίου 
Ζεύς. ἐς δ᾽ Ὄλυμπον βρέφος ἀνήγαγεν ϑεόν, 

Ἥρα νιν ἤϑελ᾽ ἐκβαλεῖν ἀπ᾽ οὐρανοῦ" 290 
Ζεὺς δ᾽ ἀντεμηχανήσαϑ᾽ οἷα δὴ ϑεός. 

ῥήξας. μέρος τι τοῦ χϑόν᾽ ἐγκυκλουμένου 

αἰϑέρος, ἔϑηκε τόνδ᾽ ὅμηρον ἐκδιδοὺς 

ΖΙιόνυσον Ἥρας νεικέων χρόνῳ δέ νιν 

βροτοὶ τραφῆναί φασιν ἐν μηρῷ Διός, 29 

ὄνομα μεταστήδσαντες, ὅτι ϑεᾷᾶ ϑεὸς 

Ἥρᾳ ποϑ' ὡμήρευσε. συνϑέντες λόγον.] 
μάντις δ᾽ ὁ δαίμων ὅδε" τὸ γὰρ βακχεύσιμον 

καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει" 

ὅταν γὰρ ὁ ϑεὸς ἐς τὸ σῶμ᾽ ἔλθῃ πολύς, 800 

λέγειν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ. 
"Δρεώς τε μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τινά" 

στρατὸν γὰρ ἐν ὕπλοις ὄντα κἀπὶ τάξεσιν 
φόβος διεπτόηδσε πρὶν λόγχης ϑιγεῖν. 

[μανία δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ Ζιονύσου πάρα.] Ἐν Πα 
ἔτ᾽ αὐτὸν ὄψει κἀπὶ Ζελφίσιν πέτραις 

219 πῶμ᾽] ΕἸΤΙΒΙΘΥ, πόμ᾽ ΤΡ] εὗρε ΠΡ] ἴον. κεἰσηγήσατο 
281 πληϑῶσιν Γ, οοὐγ. Ὁ 228454ᾳ. ἀο]οῦ Πιπαονε, 280- 997 Βοροϊιΐαμ 
Βθοιύτθ 560] 810 ἸάΘΙὴ 289 δ᾽) τ᾽ ϑοδίρον 1 Ὄλυμπον... ϑεόν] 
ὅμιλον... ϑεῶν ΜΟΚΙΕΥ, ἴοι. δῶμα .. ϑεῶν 294 Διόνυσον] [οτύ. 
εἴδωλον | νείκεσιν [5661 29ὅ ῥαφῆναι Ῥίοηβοι | ἐκ μῦοα διός Ρ 
2917 ὡμήρευσεν 1,0 ὁοΥΥ. ἴρ 800 5α. ἀοΙ]οὺ Ἠδυύαηρ: 802 ἄρεως 
1, ἄρεος } 804 ϑίγειν ΤΡ 805 ἀο]ονιὺ Ῥίθυθβοη 806 ἐν δελ- 
φοῖς ἀιηΐθ ἔτ᾽ Περοὺ 7, | δελφίσι 1,, δελφοῖσιν Ῥ΄] πέτραις ἴῃ 1, οταβὶς 
Ῥγδθίθυ πὶ οὖ 1ῃ τη87 0’. ΒΟΥρϑὶὺ πέτραις τηϑπ8 ΠΟ τη 160 τϑ θη ου Ὁ] 188 
ὯΘη ΟὈνᾶ. ΡΙῸρ6 1Ππ14 π ἴῃ τᾶβ. βουϊρίαη ν απο αὐἱϊᾷ νϑ]ϊδ ποῃ 
αρρδγοὺ 
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πηδῶντα σὺν πεύκαισι δικόρυφον πλάκα, 

πάλλοντα καὶ σείοντα Βακχεῖον κλάδον, 

μέγαν τ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδ᾽. ἀλλ᾽ ἐμοί, Πενϑεῦ, πιϑοῦ᾽ 
μὴ τὸ χράτος αὔχει δύναμιν ἀνθρώποις ἔχειν, 810 

μηδ᾽, ἣν δοκῇς μέν, ἡ δὲ δόξα σου νοσῇ. 

φρονεῖν δόκει τι τὸν ϑεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου 

καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα. 
οὐχ ὃ ΖΔηόνυσος ἀφρονεῖν ἀναγκάσει 

γυναῖκας ἐς τὴν Κύπριν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 81 
[τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί] 

τοῦτο. σχοπεῖν χρή" καὶ γὰρ ἐν βακχχεύμασιν 
οὖσ᾽ ἥ γε σώφρων οὐ διαφϑαρήσεται. 

ὁρᾷς, σὺ χαίρεις, ὅταν ἐφεστῶσιν πύλαις 

πολλοί, τὸ Πενθέως δ᾽ ὄνομα μεγαλύνῃ πόλις: 8590 

κἀκεῖνος, οἶμαι, τέρπεται τιμώμενος. 
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ Κάδμος, ὃν σὺ διαγελᾷς, 
κισσῷ τ᾽ ἐρεψόμεσϑα καὶ χορεύσομεν. 
πολιὰ ξυνωρίς., ἀλλ᾽ ὕμως χορευτέον, 

κοὐ ϑεομαχήσω σῶν λόγων πεισϑεὶς ὕπο. 89 

μαίνῃ γὰρ ὡς ἄλγιστα. κοὔτε φαρμάκοις 

ἄκη λάβοις ἂν οὔτ᾽ ἄνευ τούτων νόσου. 

ΧΟ. ὦ πρέσβυ, Φοῖβόν τ᾽ οὐ καταισχύνεις λόγοις. 
τιμῶν τὲ Βρόμιον σωφρονεῖς, μέγαν ϑεόν. 

ΚΑ. ὦ παῖ. καλῶς σοι Τειρεσίας παρήνεσεν. 880 
οἴκει μεϑ' ἡμῶν, μὴ ϑύραξε τῶν νόμων. 
νῦν γὰρ πέτῃ τὸ καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς. 

κεί μὴ γὰρ ἔστιν ὃ ϑεὸς οὗτος, ὡς σὺ φής, 
παρὰ σοὶ λεγέσϑω᾽" καὶ καταψεύδου καλῶς 

ὡς ἔστι, Σεμέλη 8ὃ᾽ ἵνα δοκῇ ϑεὸν τεκεῖν, 838 

ἡμῖν τε τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῇ. 

807 πεύκοισι Τ᾿ 808 πάλλοντα] Μαείίμϊδε, βάλλοντα 1. 809 μέγαν 
τὰν ἢ 810 ἀνϑρώποις) ἐν βροτοῖς Β΄. ὅτ. Βομτηϊαύ 811 νοσῇ] 
ΑἸαϊπα, νοσεῖ 7.0} 814 ἁφρονεῖν] Ῥα]τηδβῖι8, σωφρονεῖν 1, ", μὴ 
ΒΆΡΙΩ σ᾽ 507. ρ, μὴ σωφρονεῖν ϑίο!. ἥοτ,. 174, 8 510. οτηϊϑιῦ ὐοθδθιιβ 
ον. 14, 8, παροὺ ὅ, 1ὅ, ἀοϊονιὺ Κιτομμοῖ. Οἷν. Ηρρ. 19 818 νοῦς 
ἡ γε σώφρων δρε 820 ὄνομα] ΑἸάΐπα, οὔνομα ΠΡ 821 νόσου] 
θόοῦτγθο, νοσεῖς ΠΡ 888---86 ϑαβρθοῖοβ Βαροὺ Νᾷπος 884 λεγέσϑω] 
νεμέσϑω Β΄. αα. δομιηϊαῦ 88ῦὅ Σεμέλη ᾽1 Τγυνιύ, σεμέλης ΤΡ 
886 ἡμῶν ῬΟΔΙΙΡῸΣ 
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ὁρᾶς τὸν ᾿Δκτέωνος ἄϑλιον μόρον. 
ὃν ὠμόσιτοι σκύλακες ἃς ἐθρέψατο 

διεσπάσαντο. κρείσσον᾽ ἐν χυναγίαις 
᾿Φρτέμιδος εἶναι κομπάσαντ᾽ ἐν ὀργάσιν. 840 
ὃ μὴ πάϑης σύ, δεῦρό σου στέψω κάρα 

κισσῷ" μεϑ᾽ ἡμῶν τῷ ϑεῷ τιμὴν δίδου. 

ΠΕ. οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα. βακχεύσεις δ᾽ ἰών. 

ιηδ᾽ ἐξομόρξῃ μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί; 

τῆς σῆς δ᾽ ἀνοίας τόνδε τὸν διδάσκαλον 840 
δίκην μέτειμι. δτειχέἕτω τις ὡς τάχος, 

ἐλθὼν δὲ ϑάκους τοῦδ᾽ ἵν᾽ οἰωνοσκοπεῖ 

μοχλοῖς τριαίνου κἀνάτρεψον ἔμπαλιν, 

ἄνω κάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ, 

καὶ στέμματ᾽ ἀνέμοις καὶ ϑυέλλαισιν μέϑες. 860 
μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. 

οἱ δ᾽ ἀνὰ πόλιν στείχοντες ἐξιχνεύδατε 
τὸν ϑηλύμορφον ξένον. ὃς ἐσφέρει νόσον 

καινὴν γυναιξὶ καὶ λέχη λυμαίνεται. 

κἄνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε 8δὅ 

δεῦρ᾽ αὐτόν. ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχὼν 

ϑάνῃ πικρὰν βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. 

ΤΕΙ. ὦ σχέτλι᾽, ὡς οὐκ οἶσϑα ποῦ ποτ᾽ εἶ λόγων. 
μέμηνας ἤδη" καὶ πρὶν ἐξέστης φρενῶν. 
στείχωμεν ἡμεῖς, Κάδμε, κἀξαιτώμεϑα 800 

ὑπέρ τὲ τούτου καίπερ ὄντος ἀγρίου 

ὑπέρ τὲ πόλεως τὸν ϑεὸν μηδὲν νέον 
δρᾶν. ἀλλ᾽ ἕπου μοι κισσίνου βάκτρου μέτα. 
πειρῶ δ᾽ ἀνορϑοῦν σῶμ᾽ ἐμόν. κἀγὼ τὸ σόν" 

γέροντε δ᾽ αἰσχρὸν δύο πεσεῖν" ἴτω δ᾽ ὅμως. 80ῦ 

τῷ Βακχίῳ γὰρ τῷ 4]ιὸς δουλευτέον. 
Πενϑεὺς δ᾽ ὕπως μὴ πένϑος εἰσοίσει δόμοις 

887 ἀκτέωνος 6Χχ ἀχταίωνος γᾶβανα ἴδοι 7, (510 βου θη πη 6586 

τηοπτὺ ΕἸ] 516 γ}), ἀκταίωνος 888 τὸν 7." ὃν ἰἱ 889 κυναγίαις] 
Μαεδμῖαθ, χυνηγίαις ΤΡ 841 σου] σοι (γ61] σὸν) Ἡρυογάθῃ 
848 χεῖρα καὶ 7, Ααρθβρ. 108 Ν, ἄπερρε: μή μοι στέφανον ἀμφιϑῇς 
κάρᾳ αἰ οργ ρα, Ππτι5 ν. Θ8886 νἱαθύυν 84ὕ σῆς δ᾽] Μείμϊδε, σῆς 
ὯΡῬ 846 δίκην] ΕἸτηΒΙου, δίκη ΠΡ 841 τοῦδ᾽ ] Μύβρτγαγο, τούσδ᾽ 
1} οἰωνοσκοπῆ Ρ 848 τριαίνης Ρ 8θὅ γέροντες Ρ 

Ἑπτνίρὶαθ5, ΒδοΟΠδθ. , 2 
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τοῖς σοῖσι, Κάδμε' μαντικῇ μὲν οὐ λέγω, 
τοῖς πράγμασιν δέ᾽ μῶρα γὰρ μῶρος λέγει. 

ΧΟ. Ὁσία πότνα ϑεῶν, ΒγΟΡη. 810 
Ὁσία δ᾽ ἃ κατὰ γᾶν 

χρυδέαν πτέρυγα φέρεις, 
τάδε Πενϑέως ἀΐεις; 

ἀίξεις οὐχ ὁσίαν 
ὕβριν ἐς τὸν Βρόμιον, 81ὅ 
τὸν Σεμέλας, τὸν παρὰ καλλιστεφάνοις 
εὐφροσύναις δαίμονα πρῶ- 
τον μακάρων; ὃς τάδ᾽ ἔχει, 
ϑιαδεύειν τε χοροῖς 

μετά τ᾽ αὐλοῦ γελάσαι 880 
ἀποπαῦδαί τε μερίμνας, 
ὁπόταν βότρυος ἔλϑῃ 
γάνος ἐν δαιτὶ ϑεῶν., 

κισσοφόροις δ᾽ ἐν ϑαλίαις 

ἀνδράσι κρατὴρ ὕπνον ἀμφιβάλλῃ. 88 

ἀχαλένων στομάτων φηὐ]δύγ. 
ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας 
τὸ τέλος δυστυχία" 

ὁ δὲ τᾶς ἡσυχίας 

βίοτος καὶ τὸ φρονεῖν 890 
ἀσάλευτόν τὲ μένει 

καὶ συνέχει δώματα᾽ πόρσω γὰρ ὅμως 
αἰϑέρα ναίοντες ὁρῶ- 

σιν τὰ βροτῶν οὐρανίδαι. 

τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία 89 

τό τὲ μὴ ϑνητὰ φρονεῖν. 

8609 πράγμασι 1, οοΥν. 1 812 χρυσέαν] Βηυποῖκίο τηοπθηΐθ 
Μαϊμϊαθ, χρύσεα 1,, χρυσέα ᾿΄] χρύσεα σκῆπτρα φέρεις Ε]τηΒ]6γ, χρυσέᾳ 
πτέρυγι φέρῃ ΤΠΟΙΩΡΒοη 878 τάδε] ΑἸάϊπηδ, τὰ δὲ 7} δ8Τ ἐς 6 
παροὺ ἢ 819 ϑιεύσειν ἢ 888 ϑεῶν) ἴον. φίλον 885 ἀμφι- 
βάλλῃ] Βεῖπθβ, ἀμφιβάλη (ἀμφὶ βάλη) 1 889 ἁσυχίας ιηδουῇ 
892 δώματα Ὁ, δῶμα ἴῃ τῶϑ. 8.1. ὦ | πόρσω γὰρ] ΕΠ] Β]Θγ, πόρρω γὰρ 
δύο. βου. ὅ8, 8, πρόσω γὰρ ἀλλ᾽ 1} 894 ὁρῶσιν 1,,) 868α σιν ἴῃ 188. 
ΒοΥ, ἐ, ὁρῶσι 896 ϑνατὰ ἘΠΤΉΒΙΘΥ 
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βραχὺς αἰών" ἐπὶ τούτῳ 
δὲ τίς ἂν μεγάλα διώκων 
τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι; 
μαινομένων οἵδε τρόποι 400 

καὶ κακοβούλων παρ᾽ ἔμοιγε φωτῶν. 

ἱκοίμαν ποτὶ Κύπρον. ΒΥΤΌΡΗ. 

νᾶσον τᾶς ᾿“φροδίτας, 
ξ' ἐν ἃ ϑελξίφρονες νέμον- 

ται ϑνατοῖσιν Ἔρωτες, 40ὅ 

Πάφον ἃν ἑἕκατόστομοι - 

Βωκάρου ποταμοῦ ῥοαὶ 

καρπίζουσιν ἄνομβροι. 

οὗ 9’ ἁ καλλιστευομένα 
Πιερία μούδειος ἕδρα, 410 

σεμνὰ κλιτὺς Ὀλύμπου" 

ἐκεῖσ᾽ ἄγε μ᾽. ὦ Βρόμιε Βρόμιε. 
πρόβακχ᾽ εὔιε δαῖμον. 
ἐκεῖ Χάριτες, ἐκεῖ δὲ Πόϑος" 

ἐκεῖ δὲ Βάκχαις ϑέμις ὀργιάξειν. 41 

ὁ δαίμων ὃ Διὸς παῖς δηὐϑύν. 

χαίρει μὲν ϑαλίαισιν, 

φιλεῖ δ᾽ ὀλβοδότειραν Εἰ- 
ρήναν, κουροτρόφον ϑεάν. 420 

ἴσα δ᾽ ἔς τε τὸν ὔλβιον 
τόν τὲ χείρονα δῶκ᾽ ἔχειν 

οἴνου τέρψιν ἄλυπον᾽ 

μισεῖ δ᾽ ᾧ μὴ ταῦτα μέλει, 

898 δὲ τίς] Μαάνι!ρ, δέ τις 1, Ἐ] τὰ μεγάλα Ῥ, μακρὰ Ἠδιηβορίῃ 
399 φέροι] ΤΣ ΕΙ, φέρει 7. Δ400 μαινομένων δ᾽ ον. ἢ. 22, 17 
401 ἐμοὶ 1,, ἔμοιγε ἢ" 402 Κύπρον] ΕἸτηβίΘῖτη βϑουύπϑ Ἡθυτηδημ, τὰν 
κύπρον 1} 408 νᾶσον τὰν Ἐ.. Ῥαίθγβεῃ 404 ἐν ἃ] Νδποκ, ἵνα 1, Ὁ, 
ἵν᾽ οἱ Ποαΐ 406 Πάφον] Ηρδητηδηη, Πάφον ϑ᾽ 7})'ὉἘ 401 Βωκχάρου!] 
Μρυγβῖαβ, βαρβάρου ΠΡ 408 ἄνομβρον Μεϊη1δ6 409 οὗ ϑ᾽ ἀ] 
ΞΌΒΟΘΠΘ. ὅπου δ᾽ ἁ 1,}, 568 δ᾽ ἁ ἀοϊονιῦ ἰ, ποῦ δ᾽ ἃ Νδποκ 
410 πιερεία 411 χλιτὺς] Οδηΐον, κλειτὺς 7. ᾿Ξ ΓΔΕ ΝῊ 
Ηδγύαμῃρ' Ἠθυτηϑημττη βοοαύιβ, μὲ ΠΡ 418 πρόβακχ᾽ εὔιε] ἩδΥΙη8ΠΗ, 
προβαχχήιε 7] δαίμων ἰ 410 Βάλχχαις)] ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, βάκχχαισιν 1, 
βάχχαισι Ρ᾿ 4109 εἰρήνην Ρ 421: πὸ. 1 ΡῈ σον ἢ 422 χείρον᾽ 
ἔδωκ᾽ ὅθι]. 

δ} Ὁ 
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κατὰ φάος νύκτας τὲ φίλας 49 

εὐαίωνα διαξζξῆν. 

σοφὸν δ᾽ ἀπέχειν πραπίδα φρένα τὲ 

περισσῶν παρὰ φωτῶν" 

τὸ πλῆϑος ὅ τι τὸ φαυλότερον 480 

ἐνόμισε χρῆταί τε. τόδ᾽ ἂν δεχοίμαν. 

ΘΈΕΈΡΑΤΠΩΝ. 

Πενϑεῦ, πάρεσμεν τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευκότες 
ἐφ᾽ ἣν ἔπεμψας, οὐδ᾽ ἄκρανϑ᾽ ὡρμήσαμεν. 488 
ὁ ϑὴρ δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν πρᾶος οὐδ᾽ ὑπέσπασεν 
φυγῇ πόδ᾽, ἀλλ᾽ ἔδωκεν οὐκ ἄκων χέρας, 

οὐδ᾽ ὠχρὸς οὐδ᾽ ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν, 

γελῶν δὲ καὶ δεῖν κἀπάγευν ἐφίετο 

ἔμενέ τε. τοὐμὸν εὐπετὲς ποιούμενος. 440 

κἀγὼ δι᾿ αἰδοῦς εἶπον. ὦ ξέν᾽. οὐχ ἑκὼν 

ἄγω σε, Πενϑέως δ᾽ ὅς μ᾽ ἔπεμψ᾽ ἐπιστολαῖς. 

ἃς δ᾽ αὖ σὺ Βάκχας εἷρξας. ἃς συνήρπασας 

κἄδησας ἐν δεσμοῖσιν πανδήμου στέγης. 

φροῦδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναιν πρὸς ὀργάδας 44 
σκιρτῶσι Βρόμιον ἀνακαλούμεναι ϑεόν᾽" 

αὐτόματα δ᾽ αὐταῖς δεσμὰ διελύϑη ποδῶν 

κλῇδές τ᾽ ἀνῆκαν ϑύρετρ᾽ ἄνευ ϑνητῆς χερός. 
πολλῶν δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ ϑαυμάτων ἥκει πλέως 

ἐς τάσδε Θήβας. σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν. 450 
ΠΕ. μέϑεσϑε χειρῶν τοῦδ᾽" ἐν ἄρκυσιν γὰρ ὧν 

οὐκ ἔστιν οὕτως ὠκὺς ὥστε μ᾽ ἐκφυγεῖν. 

ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾽ οὐκ ἄμορφος εἶ, ξένε, 
ὡς ἐς γυναῖκας. ἐφ᾽ ὕπερ ἐς Θήβας πάρει" ὲ 

πλόκαμός τὲ γάρ δου ταναὺς οὐ πάλης ὕπο, 4δὅ 

421 σοφὸν] ΑἸάϊηα, σοφὰν 1,}Ὁ} πραπίδα 1,, παρ᾽ ἀσπίδα Ρ 
480 ὅ τι τὸ] Βγύποῖκ, ὅτι τὲ 1,, 5604 τὲ ἴῃ Τϑβ. 801. ἰ, ὄτιπερ Τ᾿ 481 τὲ 
τόδ᾽ ἂν δεχοίμαν} ἸΚΙγοΟΠΠΟΙ͂ (δεχοίμαν ἰᾶτη ΜαβροΥανθ), τὸ τόδε τοι 
λέγοιμ᾽ ἂν 1,, τ᾽ ἐν τῶδε λεγοίμην ἄν Ῥ 4806 οὐδ᾽] οὔϑ'᾽ ΟΟἸ]ηδ πη 
488 οὐδ᾽ ὠχρὸς ὧν (γ61] ὠχριῶν) Νάποῖ, οὔϑ᾽ ὠχριῶν (ὐΟΠ]τηΔ 
440 εὐπετὲς] Νῶιποκ, εὐπρεπὲς 1... εὐτρεπὲς Οδηΐον 442 ἐγώ σε οὗ 
ἔπεμψεν [0, Τοτὺ. ἔπεμψεν ἐντολαῖς 448 βάχκας 7 Βάλχας χειρίας 
συνήρπασας Ε΄. τι. ΒοΒιηϊαῦ 448 κληΐϊδ᾽ ἐστ᾽ 1, 449 ἀνὴρ ΤΡ 
4ὔ0 δὲ τ’ ἄλλα 1} 401 μέϑεσϑε) Βαγρθβ, μαίνεσϑε 1,., γρ. λάξυσϑε 
ΒΌΡΘΥΒΟΙ, 9] τοῦδ᾽, Βιρογβοιρίο ἐμοῦ, 1), 
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«γένυν παρ᾽ αὐτὴν χεχυμένος, πόϑου πλέως" 

λευκὴν δὲ χροιὰν ἐκ παρασκευῆς ἔχεις, 

οὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ σκιᾶς, 
τὴν ᾿ἀφροδίτην καλλονῇ ϑηρώμενοο. 
πρῶτον μὲν οὖν μοι λέξον ὅστις εἶ γένος. 400 

4]. οὐ κόμπος οὐδείς" ῥάδιον δ᾽ εἰπεῖν τόδε. 

τὸν ἀνθεμώδη Τμῶλον οἶσϑά που κλύων. 

ΠΕΙ. οἶδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύκλῳ. 
21. ἐντεῦϑέν εἰμι. Μυδία δέ μοι πατρίς. 

ΠΕ. πόϑεν δὲ τελετὰς τάσδ᾽ ἄγεις ἐς “Ελλάδα: 46 

21]. Δ,ᾶηιόνυσος ἡμᾶς εἰσέβησ᾽, ὃ τοῦ Διός. 
ΠΕ. ἔἄΖεὺς δ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖ τις. ὃς νέους τίκτει ϑεούς: 

241]. οὔκ, ἀλλ᾽ ὁ Σεμέλην ἐνθάδε ζεύξας γάμοις. 

ΠΕ. πότερα δὲ νύχτωρ ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἠνάγκασεν; 

241]. ὃρῶν ὁρῶντα, καὶ δίδωσιν ὄργια. 41 

ΠΕ. “τὰ δ᾽ ὕργι᾽ ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι: 
21]. ἄρρητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν. 

ΠΕ. ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι ϑύουσιν τίνα; 
21. οὐ ϑέμις ἀκοῦσαί σ᾽. ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ εἰδέναι. 

ΠΕ. εὖ τοῦτ᾽ ἐκιβδήλευσας., ἵν᾽ ἀκοῦσαι ϑέλω. 41ὅ 
241]. ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾽ ὄργι᾽ ἐχϑαίρει ϑεοῦ. 
ΠΕ. τὸν ϑεὸν ὁρᾶν γὰρ φὴς σαφῶς. ποῖός τις ἦν; 

241]. ὃἣποῖος ἤϑελ᾽" οὐκ ἐγὼ τασσον τόδε. 
ΠΕ. τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ κοὐδὲν λέγων. 
21. δόξει τις ἀμαϑεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. 480 
ΠΕ. ἦλϑες δὲ πρῶτα δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα; 
241]. πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ᾽ ὕργια. 

ΠΕ. φρονοῦσι γὰρ κάκιον Ἑλλήνων πολύ. 

461 λευκὴν Οὐϊδιη .Ρ6, 56α εὺ 6Χ δὲ γ8] α ΘοΥν. ρ| δὲ] τε Ἐ]ΠΊΒ]ΘΥ | 
ἐκ παρασκευῆς] Ηθδηιηδᾶπηο τηοποηΐθ ΚΙγΟΒΠΟΙ, εἰς παρασκευὴν ΤΡ 
4601 οὐκ ὄγκος οὐδείς Μ. 1,.. αν]6 46 πόϑεν] ἴοτύ. τίνος 460 εἰσέβησ᾽] 
ΑὌτγοβοῃ, εὐσέβησ᾽ ΤΡ 408 ὃ 1, ὃς Ρ΄Ὶ] Σεμέλην] Η. ϑύθρμϑπαβ, 
σεμέλης ΠῚ | ἐνθάδε ζεύξας] Μιβρτᾶνθ, ἐνθάδ᾽ ἔζευξεν 1, | ἀλλὰ 
Σεμέλην ἐνθάδ᾽ ἔξευξεν ΟδηΐοΥ 409 νύκτωρ σ᾽ οὐ ὄμματ᾽ Ῥ΄Ὶ] ἠνάγ- 
κασὲεν] ἐνήγισεν (δηΐον, σ᾽ ἤγνισεν ἴλθῖθκοὸ 470 ρῶντα ᾿ 478 τοῖσι, 
ἁγύουσιν]) ἴοτῦ. τοῖς ϑυοσκχοῦσιν 4Τῦ ϑέλων 1, Ὁ, ϑέλω 1, ἴον. ποϑῶ 
416 ἀσκοῦνϑ' ὕργι᾽ 1 Ῥ (σε Βιρ 6} 8᾽ οὐ ὄργι᾿ ὴ 4171 ὁ ϑεός ΒνθΠΟΚΙ 
ὁρᾶν γὰρ} Μυβρτᾶνο, γὰρ ὁρᾶν 1... Ιυΐον ὁρᾶν οὐ φὴς βαγθίβοῦ. σὺ »] 
ἦν] Μυβργᾶνο, ἦ , ὥν ἃ τῆϑπὰ τϑοθαὐὶ ἢ) 480 φρονεῖν] λέγειν 
ΟΡ. Η. 4, 18 , 
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241]. τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον" οἵ νόμοι δὲ διάφοροι. 
ΠΕ. τὰ δ᾽ ἱερὰ νύκτωρ ἢ μεϑ' ἡμέραν τελεῖς; 48 
241. νύκτωρ τὰ πολλά᾽ σεμνότητ᾽ ἔχει σκότος. 
ΠΕ. τοῦτ᾽ ἐς γυναῖκας δόλιόν ἐστι καὶ σαϑρόν. 

21. κἀν ἡμέρᾳ τό γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν. 

ΠΕ. δίκην δὲ δοῦναι δεῖ σοφισμάτων κακῶν. 

241. σὲ δ᾽ ἀμαϑίας γε κἀσεβοῦντ᾽ ἐς τὸν ϑεόν. 490 
ΠΕ. ὡς ϑρασὺς ὁ Βάκχος κοὐκ ἀγύμναστος λόγων. 

21. εἴφ᾽ ὅ τι παϑεῖν δεῖ" τί μὲ τὸ δεινὸν ἐργάσῃ: 
ΠΕ. πρῶτον μὲν ἁβρὸν βόστρυχον τεμῶ σέϑεν. 

241. ἱερὸς ὃ πλόκαμος᾽ τῷ ϑεῷ δ᾽ αὐτὸν τρέφω. 

ΠΕ. ἔπειτα ϑύρσον τόνδε παράδος ἐκ χεροῖν. 49 
241]. αὐτός μ᾽ ἀφαιροῦ᾽ τόνδε Διονύσου φορῶ. 
ΠΕ. εἵρκταῖσί τ᾽ ἔνδον σῶμα σὸν φυλάξομεν. 

21. λύσει μ᾽ ὃ δαίμων αὐτός. ὅταν ἐγὼ ϑέλω. 

ΠΕ. ὅταν γε καλέσῃς αὐτὸν ἐν Βάκχαις σταϑείς. “ 

21. καὶ νῦν ἃ πάσχω πλησίον παρὼν δρᾷ. ὅ00 

ΠΕ. καὶ ποῦ στιν; οὐ γὰρ φανερὸς ὄμμασίν γ᾽ ἐμοῖς. 

41]. παρ᾽ ἐμοί: σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸν ὧν οὐκ εἰσορᾷς. 

ΠΕ. λάξυσϑε' καταφρονεῖ μὲ καὶ Θήβας ὅδε. 

241]. αὐδῶ μὲ μὴ δεῖν σωφρονῶν οὐ σώφροσιν. 

ΠΕ. ἐγὼ δὲ δεῖν γε, κυριώτερος δέϑεν. δ0 

21]. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι ξῇῆς οὐδ᾽ ὁρᾷς οὔϑ᾽ ὅστις εἶ. 
ΠΕ. πΠενϑεύς. ᾿4γαύης παῖς, πατρὸς δ᾽ ᾿Εχίονος. 
241]. ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ. 
ΠΕ. χώρει" καϑείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας 

φάτναισιν, ὡς ἂν σκχότιον εἰδορᾷ κνέφας. 610 
ἐκεῖ χόρευε᾽ τάσδε δ᾽ ἃς ἄγων πάρει 
κακῶν συνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν 

ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπου 

484 τάδ᾽] ἴον. τόδ᾽ | δὲ οχ!. Ὁ 490 ἀμαϑίας ἀσεβοῦντ᾽ ἢ] κἄσε- 
βοῦντ᾽] οὐκ εὐσεβοῦντ᾽ ῬΊΘΙ5Β0ηὴ 49 ἴογύ. χερός. 6800 νῦν γ᾽ ΕἾΧ 
ὅ01 καὶ ποῦ στιν] ποῦ δ᾽ ἔστιν ΚιγοΒΒοῖ [ ὄμμασι .,, ὄμμασιν 1ὉὈἁἃἉὦἉ 
ὅ02 αὐτὸν] ἘΠ]Πμ5]ΘΥ, αὐτὸς ΤΡ ὅ08 μου καὶ ϑήβης 1, Ἐ, μὲ καὶ ϑή- 
βας ' οὐ 56}0]. Αὐϊβίορῃ. τῶ. 108 ὅ06 οὐκ οἶσϑ'᾽ ὃ βάζεις Οοοί, 
οὐδ᾽ ὃ δρᾷς οὐδ᾽ ὅστις εἶ ΠοΙδκο, ἔϑ᾽ ὅστις εἶ ἘΠΤΉΒ]ΘΥ, ἰονύ. οὐκ οἶσϑ'᾽ 
ὕπου γῆς οὐδ᾽ ὁρᾷς ἔϑ᾽ ὅστις εἶ 5017 ἀγανῆς ΤΡ ὅ10---ὅ18 γοῖ- 
ΒΟη δ. τη πούδθ, απ88 Τὴ] η10 ῬΥϑθβουιρῦδθ ουϑηῦ, πη Θγαϑδθ βαηὖ ἴῃ ἢ, 
18 χτύπους Ρ : 
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παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας κεκτήσομαι. 
21]. στείχοιμ᾽ ἄν ὅ τι γὰρ μὴ χρεών, οὔτον χρεὼν δ1 

παϑεῖν. ἀτάρ τοι τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων 

μέτεισι ΖΙιόνυσός σ᾽, ὃν οὐκ εἶναι λέγεις" 

ἡμᾶς γὰρ ἀδικῶν κεῖνον εἰς δεσμοὺς ἄγεις. 

ΧΟ. ᾿Δ4χελῴου ϑύγατερ, ΒίΧΟΡΠ. 

πότνι᾽ εὐπάρϑενε Ζ]έρκα, ῖ 620 

σὺ γὰρ ἐν σαῖς ποτε παγαῖς 

τὸ Διὸς βρέφος ἔλαβες, 

ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀ- 

ϑανάτου Ζεὺς ὁ τεκὼν ἥρ- 

παδέ νιν, τάδ᾽ ἀναβοάδσας᾽" 

ἴϑι, ΖΔυιϑύραμβ᾽, ἐμὰν ἄρ- 
σενα τάνδε βᾶϑι νηδύν᾽" 

ἀναφαίνω δε τόδ᾽. ὦ Βάκ- 
χιε, Θήβαις ὀνομάζξειν. 

σὺ δέ μ᾽, ὦ μάκαιρα 4έρκα, ὅ80 
στεφανηφόρους ἀπωϑῇ 

ϑιάσους ἔχουσαν ἐν σοί. 

τί μ᾽ ἀναίνῃ; τί μὲ φεύγεις: 
ἔτι ναὶ τὰν βοτρυώδη 

Διονύσου χάριν οἴνας. ὅ8 

ἔτι ὅον. τοῦ Βρομίου μελήδει. 

ὧι [Ὡ ζΌι 

[οἵαν οἵαν ὀργὰν] Φη δύ. 

ἀναφαίνει χϑόνιον 

γένος ἐκφύς τε δράκοντός 

ποτὲ Πενϑεύς, ὃν ᾿Εχίων ὅ40 
 ἐφύτευδε χϑόνιος, 
ἀγριωπὸν τέρας. οὐ φῶ- 

ὅ14 παύσας , πάσας 11, Ὅ15 ῬΘΥΙΒΟηΔΘ πούϑμι ἴῃ τ85. 50. ὦ | 
οὔτοι] Ῥούβοῃ, οὔτε 1,, οὔτε Ρ δ18 ἀδικῶν] [οτὐ. ἀπάγων. Απίρ 519 
Ἰαουπδτη ἱπᾶϊοωνιῦ (δηίθγαση βθοαύαβ Μαβρτανθ, οὖ ν. ὅϑ17 5ρΌΥΒ. 6886 
νον ὅῶ8 μηρὼ Ψ ὅ24 ὁ τεκὼν ἥρπασε] ἀνελὼν ἤρμοσε Κα γϑ61 

δῦ τάδ᾽ ἀναβοάσας 1,, τάδ᾽ ἀναβοήσας Ῥ, ταῦτ᾽ ἀναβώσας Μιυϑ- 
ΘΊΘΥΘ ὅ26 ἴθι] Ηδιτηδημῃ, ἴϑ᾽ ὦ ΠΡ 628 ἀναφαίνω] Ἠθυτηδϑηπ, 
ἀναφανῶ 7)ὃ)ὉῈ ὄὅϑ80 μάκαιρα Θήβα ΜΙιαάθμαον ὅ81 στεφαναφόρους 
Πιπάου δ82 ἰουτύ. ἄγουσαν ὅ84 ναὶ 1,0 νὴ »ῷ, ὅϑῦ διονύσσου 
ὅ81 ἀρ]ονὺ Βοί!θ 
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τα βρότειον, φόνιον δ᾽ ὥσ- 

τε γίγαντ᾽ ἀντίπαλον ϑεοῖρ" 

ὃς ἔμ᾽ ἐν βρόχοισι τὰν τοῦ ὅ4δ 
Βρομίου τάχα ξυνάψει., 

τὸν ἐμὸν δ᾽ ἐντὸς ἔχει δώ- 
ματος ἤδη ϑιασώταν 

σκοτίαισι κρυπτὸν εἱρκταῖς. 

ἐσορᾷς τάδ᾽, ὦ Διὸς παῖ δδ0 
Ζιόνυσε, δοὺς προφήτας 

ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγκας; 

μόλε, χρυσωπέ, τινάσσων. 

ἄνα, ϑύρσον κατ᾽ Ὀλύμπου, 

φονίου δ᾽ ἀνδρὸς ὕβριν κατάσχες. δδῦ 

πόϑι Νύσης ἄρα τᾶς ϑη- 

ροτρόφου ϑυρδοφορεῖς 

ϑιάσους, ὦ Διόνυσ᾽, ἢ 
κορυφαῖς Κωρυκίαις; 

τάχα δ᾽ ἐν ταῖς πολυδένδρεσ- 500 
σιν Ὀλύμπου ϑαλάμαις, ἔν- 

ϑα ποτ᾽ Ὀρφεὺς κιϑαρίξζων 
σύναγεν δένδρεα μούσαις, 
σύναγεν ϑῆρας ἀγρώτας. 

μάκαρ ὦ Πιερία, ὅθ 
σέβεταί σ᾽ Εὔιος, ἥξει 

τὲ χορεύων ἅμα βακχεύ- 

ὅ44 ϑεοῖσιν 1,, 564 σιν 1ῃ ΤὍΒ. 501. 7 δ4δ ἔμ᾽ ἐν] ΠΟΡΤΊΘΘ6, μὲ ΤΡ 
46 ξυνάψει) Βδῖπθβ, συνάψει ΠΡ δ41 δ᾽ ογδϑιμη ἴθ 5 ὅ49 σχο- 
τίαισι .. εἱρκταῖς] Βοίῃθ, σκοτίαις.. ἐν εἱρχταῖς 1,}Ὁ. Ἐοτῦ. σκοτίοισι, 
ὅδ0 ἐφορᾷς ϑαπάᾶγβδ δ51 διόνυσσε 1} σὰξςὰ Ῥ δ52 γροπίπιοδστη 8661- 
αἰἴὸῷ 1, δ88 γρυσωπέ] [156 ηθγ, χρυσῶπα 17 ὄδδά ἀνὰ 12, ἄνα Ῥ, ἄνα 
Ηουδηη ἰ Ὀλύμπου] ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂, ὄλυμπον 7. "Ὁ ὅδ0 Νύσας ΒΠΤΆΒΙΟΥ | 
ἄρα ϑηροντρόφου 1,, 5808 ρὰ ϑὴ ἴῃ τὰϑ. 801. ἰ, ἄρα τᾶς ϑηροτρόφου Ρ 
ϑυρσοφοραῖς, ΒουΙρύο δὲ ΒΌΡΘΙ αἵ, 1., ϑυρσοφοραῖσιν ἰ δὅ8 διόνυσε 1, Γ᾿ 
ἕογύ. ἡ ̓ν δῦὅ9 κορυφὲς Ὶ [οτ΄. Κωρνκίοις ὅθ00 ταῖσι οὐ ΘοΥγᾶϑο ν 
1, πολυδένδρεσιν 1,, πολυδένδρεσσιν ἰ, πολυδένδραισιν Γ᾿ 01 ϑαλά- 
μαις] Βαῖπθβ, ϑαλάμοις 1,6, ἴον. ϑεράπναις. Οἶν. ΗΕ]. 1158 δ 68 σύ- 
ναγε 1,}, συνάγει ἴο οὐ ἴῃ Ῥτοχίμο ν. θοΡτθο [ δένδρε᾽ ἄμουσα οὖ 15 
ξύναγεν 1. δοτητηουργοαῦ δ604 ϑῆρας] ΔΙάϊπε, ϑήρας .. δθῦ μάχαρ! 
Ηργήδημπ, μάκαιρ ΠΡ δὅδθ01 χορεύων] Β5011}81, χορεύσων 1,.Ὀ (Βθα σὼν 
ΤῊ ὙΠΗ, ΒΟΥ; ᾿) 
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μασι, τόν τ᾽ ὠκυρύαν 

διαβὰς ᾿Δξιὸν εἴλισ- 

σομένας Μαινάδας ἄξει, 510 

“Ἕυδίαν τὲ, τὸν εὐδαιμονίας 

βοοτοῖς ὀλβοδόταν 

πατέρα τε, τὸν ἔκλυον 

δὔιππον χώραν ὕδασιν 
καλλίστοισι λιπαίνειν. δ71 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

ἰώ, 
κλύετ᾽ ἐμᾶς κλύετ᾽ αὐδᾶς, 
ἰὼ Βάκχαι, ἰὼ Βάκχαι. 

ΧΟ. τίς ὅδε, τίς πόϑεν ὁ κέλαδος ἀνά μ᾽ ἐκάλεσεν Εὐίου; 

Ζ1. ἰώ. πάλιν αὐδῶ, 580 

Σεμέλας, ὃ ΖΙιὸς παῖς. 

ΧΟ. ἰὼ ἰὼ δέσποτα δέσποτα, 

μόλε νυν ἡμέτερον ἐς 

᾽. 
ι 

ς 
ο 

ϑίασον, ὦ Βρόμιε Βρόμιε. 

πέδου χϑονὸς ἔνοσι πότνια. 58 
- 
3 ἁ ἁ, 

τάχα τὰ Πενϑέως 
μξλαϑρα διατινάξεται πεσήμασιν. 

ὁ Διόνυσος ἀνὰ μέλαϑρα᾽ 
σέβετέ νιν. σέβομεν ὦ. 590 

ἴδετε λάινα κίοσιν ἔμβολα 

διάδρομα τάδε" 

Βρόμιος ἀλαλάξεται στέγας ἔσω. 

ὅ08 βακχεύμασιγν Ῥ οὐ δηΐθ τϑβ. 1, | ὠκυρόαν Π,, ὦ κῦρίαν Ῥ 
ὅ09 ἀξιὸν 1,. ἄξιον Ρ ὅτ0 εἱλισσομένας) Ηθαί, εἱλισσομένας τε 10, 
εἱλησσομένας τε ὅ71 Λοιδίαν ὁχ Ῥμοίϊο οὐ Ἡδυροογδύϊοπθ Ἠθδίῃ | 
τὸν] Ηθυτηϑημ, τὸν τᾶς 1,, τὸν τὰς ὅ18 πατέρα τε, τὸν] πατέρα, 

τὸν Βοίμοα. [οτῦ. ποταμόν, ὃν ὅπή4 ὕδασι 17)}ὉἙἉ 1 Τοντὺ, κλύεϑ'᾽ 
ἁμᾶς 19 τίς ὅδε, τίς πόϑεν δ᾽ Ἠργηδημ, ἔοτύ. τίς ὅδε, τίς ὅδε πό- 

ἅ) εν ὕ88 νῦν 17] ἁμέτερον ιπάο ὅδ πέδου] ΕΠ]γΊ5]6γ, πέδον 
ὃ πέδον 1,.Ὁ οΧΠΙΘαηύ, πϑια [8 0116 ἀἸβοθύμαΒ ὅδ88 διατινάξεται 

ὅ90 ἀπίο σέβετε Ἰπδουι ποίδπι διῶ 1, Δηΐθ σέβομεν ΠΘΙηΙΟ ΠΟΥ ποῦύα πιὶ- 
10 βουρύω ἴῃ 1} ὅ091 ἴδετε 1., ἴδετε τὰ Ῥ, εἴδετε ΠοΌτθο, [ογὺ. ἐδὲ 
τὰ | κίοσιν ογα. Ρ' δὅ98 ομοιῖ ποῖα ργυϑθῆχῶ ἴῃ ὦ, | ἀλαλάξεται Ῥ, ἀλά- 
λαξε τᾶς Τοῦτο (ἠλάλαξε τᾶς 'Τγτγν 1) 



οθ ἙΥΡΙΠΙΔΟῪ 

41]. ἅπτε κεραύνιον αἴϑοπα λαμπάδα" 

σύμφλεγε σύμφλεγε δώματα Πενϑέως. 59 
χο, ἀν 

πῦρ οὐ λεύσσεις οὐδ᾽ αὐγάξῃ 
Σεμέλας ἱερὸν ἀμφὶ τάφον ἅν 

ποτὲ κεραυνοβόλος ἔλιπε φλόγα 

Ζίου βροντᾶς; 

δώκετε πεδόσε τρομερὰ σώματα 600 

δώκετε, ΜΜαινάδες" 

ὁ γὰρ ἄναξ ἄνω κάτω τιϑεὶς ἔπεισι 
μέλαϑρα τάδε Ζιὸς γόνος. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ:. 
βάρβαροι γυναῖκες, οὕτως ἐκπεπληγμέναι φόβῳ 

πρὸς πέδῳ πεπτώκατ᾽ ; ἤσϑησϑ'. ὡς ἔοικε, Βακχίου 60 

διατινάξαντος δῶμα Πενθέως" ἀλλ᾽ {ἄγ᾽ ἐξανίστατε 
σῶμα καὶ ϑαρσεῖτε σαρκὸς ἐξαμείψαδαι τρόμον. 

ΧΟ. ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν εὐίου βακχεύματος, 

ὡς ἐσεῖδον ἀσμένη σε, μονάδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν. 
41. εἰ ἀϑυμίαν ἀφέκεσϑ', ἡνίώκ᾽ εἰδεπεμπόμην., 610 

Πενϑέως ὡς ἐς σκοτεινὰς δὁρκάνας πεσούμενος:; 

ΧΟ. πῶς γὰρ οὔ; τίς μοι φύλαξ ἦν, εἰ σὺ συμφορᾶς τύχοις; 
ἀλλὰ πῶς ἠλευϑερώϑης ἀνδρὸς ἀνοσίου βρόχων; 

21. αὐτὸς ἐξέσῳσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως ἄνευ πόνου. 

ΧΟ. οὐδέ σου συνῆψε χεῖρε δεσμίοισιν ἐν βρόχοις; 61ὅ 

241]. ταῦτα καὶ καϑύβρισ᾽ αὐτόν. ὅτι μὲ δεσμεύειν δοκῶν 

οὔτ᾽ ἔϑιγεν οὔϑ᾽ ἥψαϑ᾽ ἡμῶν, ἐλπίσιν δ᾽ ἐβόσκετο. 
πρὺς φάτναις δὲ ταῦρον εὑρών, οὗ καϑεῖργ᾽ ἡμᾶς ἄγων, 

ὅθά ΒΔΟΘΟΒΙ οὖ ὅθ9θ6 ΟΠοΥῚ πούίδηη οὐῃ. 1... ργδϑῆχιῦ Τυυνιὺ 
ὅϑ0 ΠΟΙΠΙΟΠΟΥ πούδμηι ρυδϑῆχιῦ ἐ | λεύσεις {7} αὐγάξεις Β]γΉΒ]610 τποηθηΐθ 
Νᾷυοκ δ99 βροντῆς 11,] Ζιὸς βροντά 6. ΗἩθυναρταπα αἰύοσὰ 600 σπε- 
δόσσε 1, ὁοΥγ. 1 σώματα 5080]. ῬΏοΘΗ. 641 (δίκετε τρομερὰ σώματα) οὐ. 
Βύγηι. Μ. 219, 20 (δίκετε παῖδα δίκετε τρομερὰ σώματα μαινάδες), δώ- 
ματα 10 }ἘῈ. ἴοτί. μέλεα βογθοπᾶσππι αὖ ΤΊ. 1823 602 τίϑει Ὁ 008 γό- 
νος διόνυσος 7, ΟΘθ0ὕ πέπτωκατ᾽; ἤσϑησϑ'᾽] Ρογβοῃ, πεπτώκαϑ'᾽ ἤσϑησϑ᾽ 
] οὖ οὐᾶβο σ δηΐθ αἰΐθγιιη ᾽ 7 606 δῶμα Πενϑέως] ἴοτί. τὰ δώματ᾽ 
ν6] μέλαϑρον , ἄγ᾽ βιρρ!]ονιῦ Ποῖσκο 607 σαρκὸς] ΠΘΙΒκο, σάρκας 70 
011 ὀρκάνας οὑπὶ 9]. φυλακάς οὖ 5080]. ὁρκάνη κυρίως ἡ ἀγρευτικὴ λίνος 
1, 012 μου, βιρθογβουιρύο οἱ, 1, | τύχας Ρ 018 ἐλευϑερώϑης Ῥ΄Ὶ βρό- 
χῶν] 8011081, τυχών ΤΡ 61 χεῖρε] Νάποϊς, χεῖρα ΠΡ 617 ἐλπίσι 
! 618 καϑεῖργ᾽] 50Υ1Ρ81, καϑεῖρξ᾽ 7} 
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τῷδε περὶ βρύχους ἔβαλλε γόνασι καὶ χηλαῖς ποδῶν. 

ϑυμὸν ἐχπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάζων ἄπο, 6020 

χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας" πλησίον δ᾽ ἐγὼ παρὼν 

ἥσυχος ϑάσσων ἔλευσσον. ἐν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ 

ἀνετίναξ᾽ ἐλθὼν ὁ Βάκχος δῶμα καὶ μητρὺς τάφῳ 
πῦρ ἀνῆψ᾽" ὃ δ᾽ ὡς ἐσεῖδε, δώματ᾽ αἴϑεσϑαι δοκῶν 

ἡσσ᾽ ἐκεῖσε κἄτ᾽ ἐκεῖσε, δμωσὶν ᾿Δἀχελῷον φέρειν δ 

ἐννέπων, ἅπας δ᾽ ἐν ἔργῳ δοῦλος ἦν μάτην πονῶν. 

διαμεϑεὶς δὲ τόνδε μόχϑον, ὡς ἐμοῦ πεφευγότος, 
ἵεται ξίφος κελαινὸν ἁρπάσας δόμων ἔσω. 

κἄϑ'᾽ ὃ Βρόμιος, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, δόξαν λέγω, 
φάσμ᾽ ἐποίησεν κατ᾽ αὐλήν᾽ ὃ δ᾽ ἐπὶ τοῦϑ᾽ ὡρμη- 

μένος θ80 

ἧσσε κἀκέντει φαεννὸν αἰϑέρ᾽, ὡς σφάξων ἐμέ. 

πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αὐτῷ τάδ᾽ ἄλλα Βάκχιος λυμαίνεται" 
δώματ᾽ ἔρρηξεν χαμᾶξε" συντεϑράνωται δ᾽ ἅπαν 

πικροτάτους ἰδόντι δεσμοὺς τοὺς ἐμούς" κόπου δ᾽ ὕπο 

διαμεϑεὶς ξίφος παρεῖται᾽ πρὸς ϑεὸν γὰρ ὧν ἀνὴρ 08 
ἐς μάχην ἐλθεῖν ἐτόλμησ᾽. ἥσυχος δ᾽ ἐκβὰς ἐγὼ 

δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς, Πενϑέως οὐ φροντίδας. 

ὡς δέ μοι δοχεῖ" ψοφεῖ γοῦν ἀρβύλη δόμων ἔσω" 

ἐς προνώπι᾽ αὐτίχ᾽ ἥξει. τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ τούτων ἐρεῖ; 
ῥαδίως γὰρ αὐτὸν οἴσω, κἂν πνέων ἔλθῃ μέγα. 640 

πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὐοργησίαν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

πέπονϑα δεινά" διαπέφευγέ μ᾽’ ὃ ξένος, 
ὃς ἄρτι δεσμοῖς ἦν κατηναγκασμένος. 
ἔα ἔα" 

ὅδ᾽ ἐστὶν ἁνήρ᾽ τί τάδε; πῶς προνώπιος θ4ὅ 

619 τῷδε] ἴον. τοῦδε [ ἔβαλε 621 χείλεσι Ῥ΄] πλησίον γ᾽ 1, 
022 ϑᾶσσον 1, 025 ἤϊσσ᾽ 1,, ἤϊσ᾽ Ῥ 629 βρώμιος 1, φένεται ΄, οοΟΥΥ. ᾿ 

680 φάσμ᾽] 9}46005, φῶς 1," ἐποίησε Γ 6081 ἤϊσσε 1,0}, ἤισσέν τε 
τηϑ. Υϑοθη ββιτηδ ἴθ 1, κἀκέντα ᾿΄] αἰϑέρ᾽ οτη. 1,0. βυιφρρίθνιῦ δηΐου 

ρϑροτοαδι Ῥ, σὰ" δ᾽... 088 [οτὺ. συντεϑράνυκται θ80 παρεῖται 
οὔι. 1) 086 ἐτόλμησε 1,, ἐτόλμησεν τηδπι. τοοθηὐβδίπ ἐμβὰς ἐγὼ! 
τ, ἩρίμΙβοη, ἐκ βάκχας ἄγων Π'})ὈἘὈ 088 γοῦν] γὰρ ΠῚΧ 089 ἀρ’ 
ΠΡ 640 μέγας θᾶνγ68 6]. Ἀμθ5. 8233. 6041 ἀρκεῖ Γ΄] εὐοργησία 11, 
θ4ὅ ἀνήρ 1} 



28 ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

φαίνῃ πρὸς οἴκοις τοῖς ἐμοῖς, ἔξω βεβώς; 

241. στῆσον πόδ᾽, ὀργῇ δ᾽ ὑπόϑες ἥσυχον πόδα. 
ΠΕ. πόϑεν σὺ δεσμὰ διαφυγὼν ἔξω περᾶς; 

41. οὐκ εἶπον ἢ οὐκ ἤκουσας ὅτι λύσει μέ τις: 

ΠΕ. τίρ; τοὺς λόγους γὰρ ἐσφέρεις καινοὺς ἀεί. 650 

41]. ὃς τὴν πολύβοτρυν ἄμπελον φύει βροτοῖς. 

ΠΕ. ὠνείδισας δὴ τοῦτο Ζ΄ιονύσῳ καλόν. 

ΠΕ. κλῇξδιν κελεύω πάντα πύργον ἐν κύκλῳ. 
241. τί δ᾽: οὐχ ὑπερβαίνουσι καὶ τείχη ϑεοί; 

ΠΕ. σδοφὸς σοφὸς σύ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι σοφόν. θδὅ 
241. ἃ δεὶ μάλιστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφυν σοφός. 

κείνου δ᾽ ἀκούσας πρῶτα τοὺς λόγους μάϑε, 

ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί δοι" 

ἡμεῖς δέ σον μενοῦμεν, οὐ φευξούμεϑα. 

ΑΤΓΤΈΛΟΣ. 

Πενϑεῦ κρατύνων τῆσδε Θηβαίας χϑονός, 660 

ἥκω Κιϑαιρῶν᾽ ἐκλιπών. ἵν᾽ οὔποτε 
λευκῆς ἀνεῖσαν χιόνος εὐαγεῖς βολαί. 

ΠΕ. ἥκεις δὲ ποίαν προστιϑεὶς σπουδὴν λόγου; 

ΑΓΓ. Βάκχας ποτνιάδας εἰσιδών. αἱ τῆσδε γῆς 

οἴστροισι λευκὸν κῶλον ἐξηκόντιδαν, 66 

ἥκω φράδαι σοὶ καὶ πόλει χρήζων, ἄναξ, 

ὡς δεινὰ δρῶσι ϑαυμάτων τε κρείσσονα. 

ϑέλω δ᾽ ἀκοῦσαι, πότερά δον παρρησίᾳ 
μ᾿} 

φράσω τὰ κεῖϑεν ἢ λόγον στειλώμεϑα" 

647 πόδα] τρόπον Μυβργανθ (βάσιν ΒΙοιηῆθ!α, φρένα ῬαΑ]ΘΥ) 
649 ἢ οπι. Ρ 650 ἐοτύ. ἐμφέρεις ν6] ἐμφορεῖς (οἴγ. ὅορῃ. Ὁ. Ο. 989) 
γ6] ρούϊι5 ἐμφριεῖς (ἐμφρίης) Ῥοϑβὺ 6ὅ2 Ἰφοσπϑτη ᾿ἱπαϊοανὺ ἨἩθυτηδηῃ 
(ροϑὺ 661, ρα θη8 062 Βδοομο, ἘΘΙΒΚθ) 658 πούδηῃ οἵη. 1., θ088---Θ 
πούδϑ Ἰηνουβδβ παροὺ Ρ 68 χλήειν)] Ε]τηβθυ, κλύειν 17. κλείειν 1 

6δδ σὐ] οχ Ομγιβύ. ρα. 1529 Ῥούβομ, γ᾽ εἶ 1, εἶ Ρ θὅΤ ποίδιη διὸ 
ργδϑῆσιν 1 δ᾽ ἀκούσας] ἴοτύ. δὲ βούτα 68 ἀγγελλῶν ᾿ θ8ὅ9 φευ- 
ξόμεϑα 1., φευξούμεϑα 1'Ὃ"Ρ 660 ΑΓΓΕΜΟΣΊ ΒΟΥΚΟΛΜΟΣ ποῦ ρῬύδε- 
βύδγθ νἹἀθῦα 6601 κιϑερῶν᾽ Γ 662 ἀνεῖσαν χιόνος] 1,. ΘιηἀοΥῖ, 
χιόνος ἀνεῖσαν 1, Ὁ] εὐαυγεῖς Ἡθηηβίοηπιι5, ἐξαυγεῖς" ΕΠ] ΤΒ]ο. 6068 δὲ 
ποίαν) ἃ Ῥούβοπο τποηϊζτι5 βομϑοῖοι, δ᾽ ὁποίαν 1." 0604 τῆσδε γῆς] 
ον. τῆς πόλεως 601 δρῶσιν Ῥ΄] κρείσσονα] ἐπάξια ὁχ ΟΠ τΙδύ. ρεῦ. 2218 
(οἵ. 1ηΐτω ν. 716) Α. Πορυϊηρ᾽ 669 τὰ κεῖϑεν) ΘΙΒΚΟ, τἀκεῖϑεν 7.0 
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τὸ γὰρ τάχος δου τῶν φρενῶν δέδοικ᾽, ἄναξ, 0τ0 

καὶ τοὐξύϑυμον καὶ τὸ βασιλικὸν λίαν. 

ΠΕ. λέγ᾽, ὡς ἀϑῷος ἐξ ἐμοῦ πάντως ἔσῃ. 

[τοῖς γὰρ δικαίοις οὐχὶ ϑυμοῦσϑαι χρεών.] 

ὅσῳ δ᾽ ἂν εἴπῃς δεινότερα Βακχῶν πέρι, 
τοσῷδε μᾶλλον τὸν ὑποϑέντα τὰς τέχνας θτῦ 

γυναιξὶ τόνδε τῇ δίκῃ προσϑήσομεν. 

ΑΓΙΓ. ἀγελαῖα μὲν βοσκήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπας 

μόσχων ὑπεξήκριξον, ἡνίχ᾽ ἥλιος 

ἀχτῖνας ἐξίησι ϑερμαίνων χϑόνα. 

ὁρῶ δὲ ϑιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν, 680 
ὧν ἦρχ᾽ ἑνὸς μὲν Αὐτονόη, τοῦ δευτέρου 
μήτηρ ᾿Δ4γαύη σή, τρίτου δ᾽ ᾿Ινὼ χοροῦ. 
ηὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι, 

αἱ μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην, 
αἱ δ᾽ ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδω κάρα θ8ὅ 

εἰκῇ βαλοῦσαι σωφρόνως. οὐχ ὡς σὺ φὴς 

ὠνωμένας κρατῆρι καὶ λωτοῦ ψόφῳ 

ϑηρᾶν καϑ' ὕλην Κύπριν ἠρημωμένην. 

ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὠλόλυξεν ἐν μέσαις 

σταϑεῖσα Βάκχαις, ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας, 690 

υυκήμαϑ'᾽ ὡς ἤκουσε κεροφόρων βοῶν. 

αὶ δ᾽ ἀποβαλοῦσαι ϑαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον 
ἀνῇξαν ὀρϑαί, ϑαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐκοσμίας, 
νέαι παλαιαὶ παρϑένοι τ᾽ ἔτ᾽ ἄξυγες. 

καὶ πρῶτα μὲν καϑεῖσαν εἰς ὥμους κόμας 096 

νεβρίδας τ᾽ ἀνεστείλανϑ'᾽ ὕὅσαισιν ἁμμάτων 
σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο, καὶ καταστίκτους δορὰς 
ὄφεσι κατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν. 

ΟΥῚ1 βαροι λίαν 5Βίρηττη ροϑαϊῦ », δα αποα ρμουϊποὺ ση(μείωσαι) ἴῃ 
τη δ ο᾽. ΒΟΥ ὕμ 6718 ἀδ]ονὺ Νὅαοῖκ. Οἷν. ἔγρυη. 287, 1 01ὅ τὰς 
ὄπ θὁτ8 μόσχων] βόσκων ϑαμπᾶγθδ, ἴογῦ. νέμων 080 γυναιχίων 
Ἣ 081 τοῦ] ϑοδ]ρον, τοῦ δὲ 7)ἙὈ᾽ 082 τρίτου] ΑἸάϊηω, τρίτη [ 
(6Βου. ἡ {) οὐ Ρ, τρίτη δ᾽ ᾿Ινὼ τρίτον ἸΠουΙηδηη 088 ηὗδον] ΒΠ]ΙΏΒ]ΘΥ, 
εὗδον ΤΡ 084 νῶτον ται. ἴῃ νῶτ᾽ 11, 081 ὠνωμένας] Ε]ΠΊ5]16Υ, 
οἰνωμένας 7.) φήφῳ Ῥ, οοἵγ. } 688 ἠρημωμένην} 5οΥἼρ51, ἠρημω- 
μένας 1,, ἠρεμωμένας Ῥ' ἠρενωμένας } 6094 παρϑένοι τ᾽ ἔτ᾽ ἄξυγες] 
6Χ (Ὥν. ραΐ. 1884 Μιυβοτανθ, παρϑένοι τε κἄξυγες 17, Ἐς σύξυγοί τε κἄ- 
ζυγες [βοὴν 90 ὀμμάτων αὶ 698 λιχμῶσιν] Ηθαί (λιχμῶσι γ]οῖο- 
Υ18), λιχμῶσαν 1, Ὁ) γέναν Ρ 
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αἱ δ᾽ ἀγκάλαισι δορκάδ᾽ ἢ σκύμνους λύκων 

ἀγρίους ἔχουσαι λευκὸν ἐδίδοσαν γάλα, 700 

ὅσαις νεοτόκοις μαστὸς ἦν σπαργῶν ἔτι 

βρέφη λιπούσαις" ἐπὶ δ᾽ ἔϑεντο κισσίνους 
στεφάνους δρυός τε μίλακός τ᾽ ἀνϑεσφόρου. 

ϑύρσον δέ τις λαβοῦσ᾽ ἔπαισεν ἐς πέτραν, 

ὅϑεν δροσώδης ὕδατος ἐχπηδᾶ νοτίς" τοῦ 
ἄλλη δὲ νάρϑηκ᾽ ἐς πέδον καϑῆκε γῆς, 
καὶ τῇδε κρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνου ϑεός" 

ὅσαις δὲ λευκοῦ πώματος πόϑος παρῆν, 

ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χϑόνα 

γάλακτος ἑσμοὺς εἶχον" ἐκ δὲ κισσίνων 710 
ϑύρσων γλυκεῖαι μέλιτος ἔσταξον ῥοαί. 

ὥστ᾽, εἰ παρῆσϑα, τὸν ϑεὸν τὸν νῦν ψέγεις 

εὐχαῖσιν ἂν μετῆλϑες εἰσιδὼν τάδε. 

ξυνήλθομεν δὲ βουκόλοι καὶ ποιμένες, 

κοινῶν λόγων δώσοντες ἀλλήλοις ἔριν τι 

[ὡς δεινὰ δρῶσι ϑαυμάτων τ᾽ ἐπάξια]" 

καί τις πλάνης κατ᾽ ἄστυ καὶ τρίβων λόγων 

ἔλεξεν εἰς ἅπαντας" ὦ σεμνὰς πλάκας 

ναίοντες ὀρέων, ϑέλετε ϑηρασώμεϑα 

Πενϑέως ᾿Ζγαύην μητέρ᾽ ἐκ βακχευμάτων 120 

χάριν τ᾿ ἄνακτι ϑώμεϑ': εὖ δ᾽ ἡμῖν λέγειν 
ἔδοξε, ϑάμνων δ᾽ ἐλλοχίζομεν φόβαις 

κρύψαντες αὐτούς" αἵ δὲ τὴν τεταγμένην 
ὥραν ἐκίνουν ϑύρσον ἐς βακχεύματα, 

Ἴακχον ἀϑρόῳ στόματι τὸν 4]ιὸς γόνον Τῶῦ 
Βρόμιον καλοῦσαι" πᾶν δὲ συνεβάκχευ᾽ ὕρος 
καὶ ϑῆρες, οὐδὲν δ᾽ ἦν ἀκίνητον δρόμῳ. 

ΤΟῚ μαστὸς] ΒΥΆΠΟΚ, μαξὸς 1,.}} σπαρτῶν Ψ Τ02 Ἰηΐδι λιπούσαις 
οὐ ἐπὶ Ἰδοῦηδ, 6556 νἹαθῦυῦ 103 μίλακος] οἷν. 108 | ἀνθϑεσφόρου] δα. 
Ἠρυναρίαηδ, ρετηδ, ἁνϑεσφόρους 1, ἢ 104 λαβοῦσα [1, τ09 διαμῶ- 
σαι .1,.}, λιπμῶσαι ΒΘ Ύ50Υ. ὦ 110 ἑσμοὺς} ΒδΙηθ5, ἑσμοὺς .1,.", να- 
σμοὺς γάλακτος Δ ΟΟΒ Τ1ὔ δώσοντες]} [οτὺ. διδόντες 110 αὖ 6Χχ 

0017 παὸ ΠΠαύατη ἄθ]θνιὺ ορτθΘ 1721 ϑώμεθϑ') 510 νθ] δῶμεν ΕἸτΉΒΙΘΥ, 
ϑῶμεν Π7')ὃὈἙ ΤἠὼὩ2 ἐλοχίξζξομεν Ρ 128 αὐτούς ᾿, αὑτοὺς 3»ὴ 126 συν- 
εβάκχευ᾽ ] οχ [ΠΠοπρΊη.] π. ὕψ. ΧΥ͂ ὁ, ὉΡῚ συνεβάλχευεν, Ῥογβοι, συνεβάκ- 
χευσ᾽ 7} 121 δρόμου Βογρταϑηη. Ὑ ΘΥΒΠΙ ΒΡα Ία ᾿παἀϊοαὺ ΟἿ. ΒδΙΘΥ 



ων. ἣν 

ΒΑΚΧΑΙ θ. 

κυρεῖ δ᾽ ᾿“γαύη πλησίον ϑρώσκουσά μου᾽ 
κἀγὼ ᾿ξεπήδησ᾽ ὡς συναρπάσαι ϑέλων, 
λόχμην κενώσας ἔνϑ᾽ ἐκρυπτόμην δέμας. τ80 

ἣ δ᾽ ἀνεβόησεν" ὦ δρομάδες ἐμαὶ κύνες. 
ϑηρώμεϑ᾽ ἀνδρῶν τῶνδ᾽ ὕπ᾽" ἀλλ᾽ ἕπεσϑέ μοι. 

ἕπεσϑε ϑύρσοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι. 

ἡμεῖς μὲν οὖν φεύγοντες ἐξηλύξαμεν 
Βακχῶν σπαραγμόν, αἵ δὲ νεμομέναις χλόην 181 

μόσχοις ἐπῆλθον χειρὸς ἀδιδήρου μέτα. 

καὶ τὴν μὲν ἂν προδεῖδες εὔϑηλον πόριν 

ὧι 

μυκωμένην ἔχουσαν ἐν χεροῖν ἀκμαῖς, 

ἄλλαι δὲ δαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. 
εἶδες δ᾽ ἂν ἢ πλεύρ᾽ ἢ δίχηλον ἔμβασιν 140 
διπτόμεν᾽ ἄνω τε καὶ κάτω" κρεμαστὰ δὲ 
2 δ να, ν 2 ἀν ὦ δ᾽ 
ἔσταξ ὑπ΄ ἐλάταις ἀναπεφυρμὲν αἵματι. 

- Ἂν ᾿ » [ , ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ κἀς κέρας ϑυμούμενοι 
τὸ πρόσϑεν ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, 

-.-- β- σι μυριάσι χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων. 

ϑᾶσσον δὲ διεφοροῦντο σαρκὸς ἐνδυτὰ 
ἢ σὲ ξυνάψαι βλέφαρα βασιλείοις κόραις. 

χωροῦσι δ᾽ ὥστ᾽ ὕρνιϑες ἀρϑεῖσαι δρόμῳ 
πεδίων ὑποτάσεις, αἱ παρ᾽ ᾿“σωποῦ ῥοαῖς 
εὔκαρπον ἐχβάλλουσι Θηβαίοις στάχυν. 

Ὑσιάς τ᾿ ᾿Ερυϑράς ϑ᾽, αἱ Κιϑαιρῶνος λέπας 
«.- σι (-Ξ} 

νέρϑεν κατῳκήκασιν, ὥστε πολέμιοι 
- 2 

ἐπεσπεσοῦσαι πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω 

διέφερον᾽ ἥρπαξον μὲν ἐκ δόμων τέκνα. 

ὁπόσα δ᾽ ἐπ᾿ ὥμοις ἔϑεσαν, οὐ δεσμῶν ὕπο Τθῦ 
προσείχετ᾽ οὐδ᾽ ἔπιπτεν ἐς μέλαν πέδον, 
οὐ χαλκός, οὐ σίδηρος" ἐπὶ δὲ βοστρύχοις 

128 χύρει 1," κυρεῖ »] ϑρώσκουσα ΠἢὃΡ 180 ἔνδ᾽ ' 1382 ὑπ᾽ 
ΤΡ ὕπ᾽ 1} 1384 φυγόντες ἘΠΊΒ]ΟΥ 18ὅ σπαραγμῶν [{,] νεμόμεναι Ρ 
“81 πόλιν Ῥ, πόριν ᾽ 788 ἀκμαῖς] Νάῦοκ, δίκα 17} 140 πλεύρ᾽] 
Βδύπθβ, πλευρὰν ΠΡ 148 κἀς] Ὀιπαοτῖ, κεὶς ΠΡ 145 ἀγόμενοι] 
σπώμενοι. ἨοΥ ψοΥάθη 140 ἔνδυτα 1,Ρ 141 σὺ ξυνάψαι ἢ, σὺ ξυ- 

νάψαις »Ὁῷ 148 δρόμῳ] ἴον. πτερῷῷΩρΡΡΤ- 149 αἰσωποῦ ᾿ τῦρ Θηβαίοις] 
Βιάποκ, ϑηβαίων 1,, ϑηβαῖον Ρ 101 ὐδῖὸς 1 τ᾽ 7 δ γάμοις 1 
ἐρυϑρὰς .Ρ, ἐρυϑρᾶς 1,}} 8᾽ οι. Ρ Ροβὺ τῦ4 ἰαοαηϑη βὐαῦαϊῦ Ἠδ.:- 

ὕπαρ ἴδ ροβϑὺ ὕπο Θχρ!ϊοὶν 1, λῖι αάβον. ἢ 
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πῦρ ἔφερον, οὐδ᾽ ἔκαιεν. οἱ δ᾽ ὀργῆς ὕπο 
᾽ δ᾽ .) 9 ’ -“Ὡ Ο 

ἐς ὃπλ ἐχώρουν φερόμενον Βακχῶν ὕπο; 

οὗπερ τὸ δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν, ἄναξ. 160. 

τοῖς μὲν γὰρ οὐχ ἥμασσε λογχωτὸν βέλος, 

κεῖναι δὲ ϑύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν 

ἐτραυμάτιζον κἀπενώτιζον φυγῇ 

γυναῖκες ἄνδρας, οὐκ ἄνευ ϑεῶν τινοο. 

πάλιν δ᾽ ἐχώρουν ὅϑεν ἐκίνησαν πόδα, Τρ 
7 Ψ .} 3} Ὶ 4 5 -“- Φ .} “Ὃ 

κρήνας ἐπ᾽ αὐτὰς ἃς ἀνῆκ᾽ αὐταῖς ϑεός. 

νίψαντο δ᾽ αἷμα, σταγόνα δ᾽ ἐκ παρηίδων 
γλώσσῃ δράκοντες ἐξεφαίδρυνον χρούς. 

τὸν δαίμον᾽ οὖν τόνδ᾽ ὅστις ἔστ᾽, ὦ δέσποτα, 
δέχου πόλει τῇδ᾽" ὡς τά τ᾽ ἄλλ᾽ ἐστὶν μέγας, 

5 “ἢ 3 ’ 6 2 Ἁ , 4 

κἀκεῖνό φασιν αὐτόν, ὡς ἐγὼ κλύω. 

.1 - ς 

τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. 

οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις 

οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι. 
ΧΟ. ταρβῶ μὲν εἰπεῖν τοὺς λόγους ἐλευϑέρους ττῖῦ 

πρὸς τὸν τύραννον, ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται" 
ΖΙιόνυσος ἥσσων οὐδενὸς ϑεῶν ἔφυ. 

ΠΕ. ἤδη τόδ᾽ ἐγγὺς ὥστε πῦρ ὑφάπτεται 

ὕβρισμα Βακχῶν, ψόγος ἐς “Ελληνας μέγαςο. 
ἀλλ᾽ οὐκ ὀκνεῖν δεῖ" στεῖχ᾽ ἐπ’ ᾿Ηλέκτρας ἰὼν 180 

πύλας" κέλευε πάντας ἀσπιδηφόρους 

ἵππων τ᾿ ἀπαντᾶν ταχυπόδων ἐπεμβάτας 

πέλτας ϑ'᾽ ὅσοι πάλλουσι καὶ τόξων χερὶ 

ψάλλουσι νευράς, ὡς ἐπιστρατεύσομεν 

Βάκχαισιν᾽ οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ὑπερβάλλει τάδε, 18 
εἰ πρὸς γυναικῶν πεισόμεσϑ'᾽ ἃ πάσχομεν. 

41. πείϑῃ μὲν οὐδέν, τῶν ἐμῶν λόγων κλύων, 

τῦϑ ἔκαιεν] ΕΠ]τΉΒΙΘυ, ἐκαίεθ᾽ ῬῚ] ἡ !, οἱ » 7601 τοῖς] Ἡ. δἴε- 
Ῥμδηιιβ, τᾶς Ρ 1602 χερῶν] ἴοτί. χερός 104 γυναῖκες) ΔΙαϊηδ, γυ- 
ναῖκας Ρ 108 δράκοντες] Ποῖ, δράκοντος ἢ. Ἰιδοῦπα ἰΔΌΟΓΆΓΘ 
γΘυΒατη τποππϊῦ Ηδγαηρ' ((οτῦ. γλώσσῃ λιχμῶντες .. [.. δράκοντες ἐξε- 
φαίδρυνον χρόα) | ἐξεφέδρυνον ῬΟ, ὁοΥν. »}} χρόα ῬοΙβοη 110 πρὸς] 6Χ 
Ομυιβῦ. ραὺ. 2292 δὺ 2244 ΒΟΥΡΕΙ, δἰ Ὁ 1τ8 ὑφάπτεται)] 6χ Ὁ γῖϑῦ. 
Ραύ. 2921, ἐφάπτεται Ῥ ἷἴ84 ἐπιστρατεύσωμεν ἢ, οοτΥ. »  Π1{86 πει- 
σόμεϑ᾽ Ῥ, πεισόμεσϑ᾽ } 187--.-842 ααδὸ ΒΔΟΘΟΙΙ βαηὐ, πααηῦ]ο {1 αϊύ 
1, οοὐγοχιὺ Τυγν 781 τῶν ἐμῶν κλύειν λόγων ΟἸιυϊθύ. Ραῦ. 2211, 
πὰρ κλύων λόγων Ναῦοῖϊκς 
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Πενϑεῦ" κακῶς δὲ πρὸς σέϑεν πάσχων ὕμως 

οὔ φημι χρῆναί σ᾽ ὅπλ᾽ ἐπαίρεσϑαι ϑεῷ, 
ἀλλ᾽ ἡσυχάξειν: Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται 190 

κινοῦντα Βάκχας σ᾽ εὐίων ὀρῶν ἄπο. 
ΠΕ. οὐ μὴ φρενώσδεις μ΄. ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν 

σώσῃ τόδ᾽; ἢ σοὶ πάλιν ἀναστρέψω χέρας. 

41]. ϑύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ ϑυμούμενος 
πρὸς κέντρα λακτίζοιμι ϑνητὸς ὧν ϑεῷ. τϑῦ 

ΠΕ. ϑύσω. φόνον γε ϑῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, 

πόλεμον ταράξας ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

241. φεύξεσϑε πάντες" καὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, ἀσπίδας 
ϑύρσοισι Βάκχας ἐκτρέπειν χαλκηλάτους. 

ΠΕ. ἀπόρῳ γε τῷδε συμπεπλέγμεϑα ξένῳ, 800 

ὃς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήδεται. 

41. ὦ τᾶν. ἔτ᾽ ἔστιν εὖ καταστῆσαι τάδε. 
ΠΕ. τί δρῶντα: δουλεύοντα δουλείαις ἑμαῖς ; 

241]. ἐγὼ γυναῖκας δεῦρ᾽ ὕπλων ἄξω δίχα. 

ΠΕ. οἴμοι τόδ᾽ ἤδη δόλιον ἔς μὲ μηχανᾷ. 80ῦ 
241. ποῖόν τι, σῶσαί σ᾽ εἰ ϑέλω τέχναις ἐμαῖς; 

ΠΕ. ξυνέϑεσϑε κοινῇ τάδ᾽, ἵνα βακχεύητ᾽ ἀεί. 

241. καὶ μὴν ξυνεϑέμην τοῦτό γ᾽ ἔς τι τῷ ϑεῷ. 

ΠΕ. ἐκφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὅπλα. σὺ δὲ παῦσαι λέγων. 

ἜΑΡ Ἃ 810 
βούλει σφ᾽ ἐν ὄρεσι συγκαϑημένας ἰδεῖν; 

ΠΕ. μάλιστα, μυρίον γὲ δοὺς χρυσοῦ σταϑμόν. 

41. τί δ᾽ εἰς ἔρωτα τοῦδε πέπτωκας μέγαν; 

ΠΕ. λυπρῶς νιν εἰσίδοιμ᾽ ἂν ἐξῳνωμένας. 
41]. ὅμως δ᾽ ἴδοις ἂν ἡδέως ἅ δοι πικρά; 81 

189 Τοτύ. ἐπάρασθαι. 190 ἡσύχαζε ΤΠ]Τη5]6 7 791 κινοῦντα] Οδη- 
θυ, κινοῦντι Γ᾿] Βάλχας σ᾽] Ἰιϑθητ]πηρ’, βάκχας Γ᾿ | ὁρῶν Ρ 198 Τουῦ. 
ἀποστρέψω | χέρας] 5ΟΙΊΡ51, δίκην ἢ 1917 πόλεμον] ΟΟἸ]τηδηπ, πολὺν 
ΡῚ πτύχαις ἢ 198 5ᾳ. Ῥαηΐῃθο οοπύϊηποῦ, 800---2 ἡπηῦ10 {τρυιὺ 
οοτοχιὺ Τυγν 198 φεύξεσθε] Ε]τβΙ ον, φευξεῖσϑε 199 Βάνκ- 
χας]} 8011081, βακχῶν Ρ 801 ὃς] οἴη Μύβρτανο, ὡς ἢ 802 ὦ 
τᾶν] ϑοδ!ρον, ὕταν Ρ 808 δουλίαις ᾽ δουλείαις ρ 80 δόλιον 
τῶϑ. ϑούππμη οχ δούλιον ἴθ 808 μὴ , μὴν » ἔς τι] Τγτενύ, 
ἔστι ᾿Γ ἴσϑι Μυβρτᾶνθ [| χεὶ μὴ ξυνεϑέμην, τοῦτό γ᾽ ἔστι τῷ ϑεῶ 
Ὑ 61 ((οτὐ. τοῦτο πιστοῦται ϑεῶ) 814 ἐξωνωμένας]} Ε]τηΒ]ΘΥ, ἐξοινω- 
μένας Ρ 

Ἐπτίριαθ5, ΒδοΟΠΒθ. ϑ 
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ΠΕ. σάφ᾽ ἴσϑι, σιγῇ γ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις καϑήμενος. 
41. ἀλλ᾽ ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλθῃς λάϑρα. 
ΠΕ. ἀλλ᾽ ἐμφανῶς" καλῶς γὰρ ἐξεῖπας τάδε. 

41. ἄγωμεν οὖν σε κἀπιχειρήσεις ὁδῷ; 

ΠΕ. ἄγ᾽ ὡς τάχιστα, τοῦ χρόνου δέ σοι φϑονῶ. 820 

41. στεϊλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους. 

ΠΕ. τί δὴ τόδ᾽: ἐς γυναῖκας ἐξ ἀνδρὸς τελῶ; 

241]. μή δὲ κτάνωσιν, ἣν ἀνὴρ ὀφϑῆς ἐκεῖ. 

ΠΕ. εὖ γ᾽ εἶπας αὐτὸ καί τις εἶ πάλαι σοφός. 
241]. δΔἽιόνυδσος ἡμᾶς ἐξεμούσωδεν τάδε. Β9ὅ 

ΠΕ. πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ἃ σύ μὲ νουϑετεῖς καλῶς; 
241. ἐγὼ στελῶ σὲ δωμάτων ἔσω μολών. 

ΠΕ. τίνα στολήν; ἢ ϑῆλυν; ἀλλ᾽ αἰδώς μ᾽ ἔχει. 

241. οὐκέτι ϑεατὴς Μαινάδων πρόϑυμος εἶ. 

ΠΕ. στολὴν δὲ τίνα φὴς ἀμφὶ χρῶτ᾽ ἐμὸν βαλεῖν; 880 
241]. κόμην μὲν ἐπὶ σῷ κρατὶ ταναὸν ἐκτενῶ. 

ΠΕ. τὸ δεύτερον δὲ σχῆμα τοῦ κόσμου τί μοι; 

41. πέπλοι ποδήρεις᾽ ἐπὶ κάρα δ᾽ ἔσται μίτρα. 

ΠΕ. ἢ καί τι πρὸς τοῖσδ᾽ ἄλλο προσϑήσεις ἐμοί; 

241. ϑύρσον γε χειρὶ καὶ νεβροῦ στικτὸν δέρας. 88ὅ 

ΠΕ. οὐκ ἂν δυναίμην ϑῆλυν ἐνδῦναι στολήν. 

241. ἀλλ᾽ αἷμα ϑήσεις συμβαλὼν Βάκχαις μάχην. 

ΠΕ. ὀρϑῶς μολεῖν χρὴ πρῶτον εἰς κατασκοπήν. 

241]. δοφώτερον γοῦν ἢ κακοῖς ϑηρᾶν κακά. 

ΠΕ. καὶ πῶς δι’ ἄστεως εἶμι Καδμείους λαϑών; 840 

241. ὃδοὺς ἐρήμους ἴμεν" ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι. 

ΠΕ. πᾶν κρεῖσσον ὥστε μὴ ᾿γγελᾶν Βάκχας ἐμοί. 

ἐθόντ᾽ ἐς οἴκους ἃν δοκῇ βουλεύσομαι. 

810 γ᾽] ΑἸάϊμα, δ᾽ Τὸ 817 ἐξιχνεύσουσίν σε] Μυβργδγθ, ἐξιχνεύουσι 
ῬῚ ἔλϑης} Ρίοιβοη, ϑέλῃς 818 τόδε Ἠδυηδὴηπ 820 δέ σοι] Νποῖς 

(δή σοι Ῥατρο]α), δέ σ᾽ οὐ Ρ 821 νυν] Οδπίον, νειν 824. Του. 
εἶπας αὖ τόδ᾽ ὥς τιέό 828 ἀο]οῦ ΟΟἸ]τηθηη, αα1 νϑύϑιιη 829 0600 νΘΥΒτι5 
881 τὔϑριη Ἂθ]ϑὺϊ φρομῃϊῦ, [ογὺ. νϑῖϑὰ 828 ἱθοῦο ὑυϑύβιιβ 510 ΕἸΒΡΟΠΘΠΙΙ: 
880---358. 886. 829. 884. 88ὅ. 842. 8871-- 41, 8438 (887 54. ροϑὺ 818 ὑγϑη8- 

Ῥοπι ὟΥ αἰΐθυ) 829 ϑέας τῆς Ε᾿. ῬΟ]]6 | Μαινάδων] ΑἸάϊπδ, μενάδων 
888 κάρᾳ] Βατπθβ, κάρα ἢ 88ὅ γε] Ηδιτηδπη, τὲ ' [ δέρος] ΒΟΙΙΡΒΙ, 
δέρας Ρ 887 ϑήσεις] ἴογύ: δεύσεις 888 ἐς ϊὸ Ρ 840 ἄστεως 

}, ἄστεος ρΡ} καδμίους (, οοΥΥ. ᾿ 842 ᾿᾽γγελᾶν] ῬΙοΥβοη οὐ ΒΘΙ5Κ6, 
γελᾶν Ρ 848 οὐ 844 ἸΙηθο1]85 ργϑϑῆχαβ μαρϑύ, 84 5αᾳ. παμῦϊο ὑπ αλὺ 
Ῥ, οοὐΥ. Ηραΐα 848 ἃν] ΑἸάϊπα, ἂν Ρ 
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241. ἔξεστι" πάντῃ τό γ᾽ ἐμὸν εὐτρεπὲς πάρα. 
ΠΕ. στείχοιμ᾽ ἄν᾽ ἢ γὰρ ὅπλ᾽ ἔχων πορεύσομαι 84ὔ 

ἢ τοῖσι σοῖσι πείσομαι βουλεύμασιν. 

21. γυναῖκες, ἁνὴρ ἐς βόλον καϑίσταται" 848 

ἥξει δὲ Βάκχαις οὗ ϑανὼν δώσει δίκην. 847 

Διόνυσε, νῦν σὸν ἔργον" οὐ γὰρ εἶ πρόσω" 
τισώμεϑ᾽ αὐτόν. πρῶτα δ᾽ ἔκστησον φρενῶν, 800 
ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν᾽ ὡς φρονῶν μὲν εὖ 
οὐ μὴ ϑελήσῃ ϑῆλυν ἐνδῦναι στολήν, 

ἔξω δ᾽ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν ἐνδύσεται. 

χρήξω δέ νιν γέλωτα Θηβαίοις ὀφλεῖν 
γυναικόμορφον ἀγόμενον δι᾽ ἄστεως δῦ δι 

ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν πρίν, αἷσι δεινὸς ἦν. 

ἀλλ᾽ εἶμι κόσμον ὅνπερ εἰς “Ἥινδου λαβὼν 

ἄπεισι μητρὸς ἐκ χεροῖν κατασφαγείς, 

Πενϑεῖ προσάψων" γνώσεται δὲ τὸν Διὸς 

Ζιόνυσον, ὃς πέφυκεν ἐν τέλει ϑεὸς 800 

δεινότατος, ἀνθρώποισι δ᾽ ἠπιώτατος. 

ΧΟ. ἄρ᾽ ἐν παννυχίοις χοροῖς ΒίγΌΡΗ. 
ϑήσω ποτὲ λευκὸν 
πόδ᾽ ἀναβακχεύουσα, δέραν 
αἰϑέρ᾽ ἐς δροσερὸν 8θῦ 
δίπτουσ᾽, ὡς νεβρὸς χλοεραῖς 
ἐμπαίξουσα λείμακος ἡδοναῖς, 

ἡνίκ᾽ ἂν φοβερὰν φύγῃ 
ϑήραν ἔξω φυλακᾶς 

εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων, 870 
ϑωύσσων δὲ κυναγέτας 

844 εὐτρεπὲς) Οδηΐοι, εὐπρεπὲς Ρ 846 τοῖσι σοῖσι πείσομαι] ΑἹ- 
ἀϊηδ, τοῖς σοῖσι πείϑομαι Ρ 848. 847 ἸΏΥΘΟΥ͂ΒΟ ΟΥ̓ἼΠη6 ἴῃ 0, ἰγϑηϑρο- 
Βαϊ ΜυβρΥανΘ 848 ἀνὴρ ἢ 841 Βάλχαις] 1ιΘηὐ]ηρ, βάκχας Ρ 
801 λίσσαν Ῥ, λύσσαν ρ᾿ 8562 ϑελήσῃ] ΑἸάϊηδ, ϑελήσει 858. νϑῖ- 
55 Βιιβρθοῦαβ 864 ὄφλειν Ρ 8δῦ ἄστεος Γ 855 54. ᾿ηγου θη! 
γἱἀθηθ 807 ἄδου ᾿ 808 ἄπεισι] ἴονῦ. κάτεισι 8600 5α. βαδβρθοῦοβ 
Βεροὺ Ἡρυνθιάθῃ 800 ἐν τέλει} [οτὺ. ἐλλέροις 801 ἀνϑρώποισι] 
ἀρϑιμίοισι δίααύτμημιθ}16 νυ, ἔουῦ. ἐννόμοισι 862 παννυχίοις] ΑἸάϊηδ, πα- 
νυχίοισι Ῥ, παννυχίοισι ρ 8064 δέρην ᾿ 808 αἰϑέρ᾽ ἐς] Μυβρτδγνθ, 
εἰς αἰϑέρα ΡΨ 8061 ἐμπέξζουσα Ῥ, οοτν. Ρ} ἁδοναῖς ΕΠτΒΙΥ 869 ϑή- 
ραν] Νδθοῖϊς, ϑήραμ᾽ 

«Ὁ Ὲ 
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συντείνῃ δράμημα κυνῶν᾽ 

μόχϑοις δ᾽ ὠκυδρόμοις ἀελ- 
λὰς ϑρῴσκει πεδίον 
παραποτάμιον, ἡδομένα 

βοοτῶν ἐρημίαις 818 

σκιαροκόμοιό τ᾽ ἔρνεσιν ὕλας. 
τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιον 

παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 

ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς 

τῶν ἐχϑρῶν κρείσσω κατέχειν; 880 
ὅ τι καλὸν φίλον ἀεί. 

ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ᾽ ὅμως ϑηδβίν. 

πιστὸν τὸ ϑεῖον 

σϑένος᾽ ἀπευϑύνει δὲ βροτῶν 

τούς τ᾿ ἀγνωμοσύναν 88 

τιμῶντας καὶ μὴ τὰ ϑεῶν 

αὔξοντας σὺν μαινομένα δόξα. 

κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως 
δαρὸν χρόνου πόδα καὶ 

ϑηρῶσιν τὸν ἄσεπτον. οὐ 890 

γὰρ κρεῖσσόν ποτὲ τῶν νόμων 

γιγνώσκειν χρὴ καὶ μελετᾶν. 

κούφα γὰρ δαπάνα νομί- 

ἕξειν ἰσχὺν τόδ᾽ ἔχειν, 

ὅ τι ποτ᾽ ἄρα τὸ δαιμόνιον. 

τό τ᾽ ἐν χρόνῳ μακρῷ 898 
νόμιμον ἀεὶ φύδει τὲ πεφυκός. 

μ} τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιον 

812 δράμημα] ΒΟΙ1051 (οἷν. Οομοθῦ Υ. Τ,.. ρ. 6042, δρόμημα Ρ 
8178 5ᾳ. δ᾽] Μαύϊαθ (θαμὰ ΒυπηοΚΙΟ), τ΄ Ρ | μόχϑοις 6Χ μόχϑροις 185. 
[δούατη ἴῃ 1 ὠκυδρόμοις ἀελλὰς] Ἡρηηδηπ, ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀέλλαις ῬῚ 
ϑρώσκει 814 παραποτάμιον] ΠΘΙ5ΚΟ6, παρὰ ποτάμιον ᾿ [| ἁδομένα 
θιπαοτῖ 810 σκιαροχκόμοιο] Νδποῖὶς, σκιαροκόμου Ρ] 8᾽ ἕρνεσιν 
880 χρέσω Ῥὶ κρέσσω» δ888 πιστὸν τό γε ΛἸάϊηδ, πιστόν τι τὸ Ναποῖς 

887 ἴοντύ. ἄξοντας. Οὗ». ϑορῃ. Ο. Ο. 184 σὺν μαινομένᾳ] Βαιτθ8, συμ- 
μαινομένα 6Χ σημαινομένα ἴπούαμη | δόξα) δόκᾳ Ηθδηϊηδηη 890 ϑη- 
ρῶσι 892 γινώσκειν χρὴ καὶ καὶ Ρ 8985α. γὰρ (ὰρ ἴῃ τ88.) ἢ, 
Τοχύὺ. τοῖν ] τόδ᾽] Ἡδδαΐῃ, τὶ Ῥ 
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παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς : 

τῶν ἐχϑρῶν κρείσσω κατέχειν; 900 

ὅ τι καλὸν φίλον ἀεί. 

εὐδαίμων μὲν ὃς ἐκ ϑαλάσδας 
ἔφυγε χεῖμα, λιμένα δ᾽ ἔκιχεν᾽" 
εὐδαίμων δ᾽ ὃς ὕπερϑε μόχϑων 
ἐγένεϑ᾽" ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἕτερον 90ὅ 

ὄλβῳ καὶ δυνάμει παρῆλϑεν. 
μυρίαι δὲ μυρίοισιν 
ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἐλπίδες" α΄ μὲν 
τελευτῶσιν ἐν ὄλβῳ 
βροτοῖς. αἱ δ᾽ ἀπέβησαν" 
τὸ δὲ κατ᾿ ἦμαρ ὅτῳ βίοτος 910 

εὐδαίμων, μακαρίξω. 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

σὲ τὸν πρόϑυμον ὄνϑ᾽ ἃ μὴ χρεὼν δρᾶν 
σπεύδοντά τ᾽ ἀσπούδαστα,. Πενϑέα λέγω. 
ἐξιϑι πάροιϑε δωμάτων, ὄφϑητί μοι, 

σκευὴν γυναικὸς μαινάδος Βάκχης ἔχων, 91 

μητρός τε τῆς σῆς καὶ λόχου κατάσκοπος" 
πρέπεις δὲ Κάδμου ϑυγατέρων μορφὴν μιᾷ. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοκῶ, 

δισσὰς δὲ Θήβας καὶ πόλισμ᾽ ἑπτάστομον᾽ 

καὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσϑεν ἡγεῖσϑαι δοκεῖς 990 

καὶ σῷ κέρατα κρατὶ προσπεφυκέναι. 

ἀλλ᾽ ἦ ποτ’ ἦσϑα ϑήρ; τεταύρωδσαι γὰρ οὖν. 

4]. ὁ ϑεὸς ὁμαρτεῖ, πρόσϑεν ὧν οὐκ εὐμενής. 

ἔνσπονδος ἡμῖν" νῦν δ᾽ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 

902 ϑαλάσσας) Βηιύποκ, ϑαλάσσης Ρ 906 ἕτερα] ΕΠτηΒ]Θυ, ἑτέρα 
78) 907 54. μυρίαι δὲ οὐ εἴσ᾽] Ηθηγδηη, μυρίαι οὐ εἰσὶν Ἢ | ἔτ᾽ εἴσ᾽] 
νεισ᾽ Θὐδαίτηιθ 16. | ἐν ὄλβῳ] ἴοτύ. ἐς ὄλβον 909 ἀπέβησαν] ἐμάτη- 
σαν ϑιααίτηι! 6116. 910 ἄμαρ Ε]τ5]οΥ 918 σπεύδοντα] Α]αΐηδ, σπέν- 
δοντα Ρ 916 ἀδ]οὺ Μιάδάθηδουῖ 917 μορφὴν] Μύυϑρτανθ, μορφῇ 
!Ι 920 ἡγεῖσϑαι ΒΌΡΟΥ γν. βΒυρρ!θίσιη  Ρ 928 ΒΔΟΘΟΒΙ πούϑιῃ δηΐθ 
924. παϊροῦ, 1 ογηῖϑιὺ 0, οοΥγ, ΤΥ 1 [ ὧν 6Χ ὃν ἴροϊῦ ρ᾿ 
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ΠΕ. τί φαίνομαι δῆτ᾽; οὐχὶ τὴν ᾿Ινοῦς στάσιν 928 
ἢ τὴν ᾿4γαύης ἑστάναι, μητρός γ᾽ ἐμῆς: 

41. αὐτὰς ἐκείνας εἰσορᾶν δοκῶ σ᾽ ὁρῶν. 

ἀλλ᾽ ἐξ ἕδρας ὅσοι πλόκαμος ἐξέστηχ᾽ ὅδε, 
οὐχ ὡς ἐγώ νιν ὑπὸ μίτρᾳ καϑήρμοσα. 

ΠῈ. ἔνδον προσείων αὐτὸν ἀναδείων τ᾽ ἐγὼ 980 
καὶ βακχιάξων ἐξ ἔδρας μεϑώρμισα. 

41]. ἀλλ᾽ αὐτὸν ἡμεῖς, οἷς σε ϑεραπεύειν μέλει, 

πάλιν καταστελοῦμεν᾽ ἀλλ᾽ ὄρϑου κάρα. 
ΠΕ. ἰδού, σὺ κόσμει᾽ σοὶ γὰρ ἀνακείμεσϑα δή. 

21. ἔζῶναί τέ σοι χαλῶσι κοὐχ ἑξῆς πέπλων 98 
στολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τείνουσιν σέϑεν. 

ΠΕ. κἀμοὶ δοκοῦσι παρά γε δεξιὸν πόδα" 

τἀνϑένδε δ᾽ ὀρϑῶς παρὰ τένοντ᾽ ἔχει πέπλοο. 

21. ἢ πού μὲ τῶν σῶν πρῶτον ἡγήσῃ φίλων, 

ὅταν παρὰ λόγον σώφρονας Βάκχας ἴδῃς. 940 

ΠΕ. πότερα δὲ ϑύρσον δεξιᾷ λαβὼν χερὶ 
ἢ τῇδε, Βάκχῃ μᾶλλον εἰκασϑήσομαι:; 

41. ἐν δεξιᾷ χρὴ χἅμα δεξιῷ ποδὶ 

αἴρειν νιν᾿ αἰνῶ δ᾽ ὅτι μεϑέστηκας φρενῶν. 

ΠΕ. ἂρ’ ἂν δυναίμην τὰς Κιϑαιρῶνος πτυχὰς 945 

αὐταῖσι Βάκχαις τοῖς ἐμοῖς ὥμοις φέρειν; 

241]. δύναι᾽ ἄν. εἰ βούλοιο᾽ τὰς δὲ πρὶν φρένας 
οὐκ εἶχες ὑγιεῖς, νῦν δ᾽ ἔχεις οἵας δς δεῖ. 

ΠΕ. μοχλοὺς φέρωμεν ἣ χεροῖν ἀνασπάσω 

κορυφαῖς ὑποβαλὼν ὦμον ἢ βραχίονα; 980 
241. μὴ σύ γε τὰ Νυμφῶν διολέσῃς ἱδρύματα 

καὶ Πανὸς ἕδρας, ἔνϑ' ἔχει συρίγματα. 
ΠΕ. καλῶς ἔλεξας" οὐ σϑένει νικητέον 

926 μητρὸς ἐμῆς ταυῦ. ἰπ μητρός γ᾽ ἐμῆς , ἴοτύ. τῆς μητέρος 
929 καϑήρμοσα 6Χχ καϑώρμισα [θοῦ ». ψ᾽ογβαμη βρασίατη ἀποιὺ ΜΙαάᾶρη- 
ἀουῇ 980 54. ἴῃ τηϑύρὶπο δα αϊΐοβ μΒαροὺ 981 ἐξ ἔδρας] ἔοτί. ἐκ 
μίτρας (ἀ6]οῖο ν. 9290) 982 μέλει ὁχ μέλη θοῦ » ΦῬῬοϑὺ 984 νογβϑύτῃ 
ΘΧΟΙΊθ56. ραίαῦ ΚΙ ΠΟΙ 9806 ἐπὶ σφυροῖσι, Β]8 88 940 παραλόγον 
Ῥ 941 δεξιᾶ οχ δεξιὸν αὖ νά. ἴδοι » 944 αἴρειν νιν] ΔΙάϊπδ, 
αἴρει νιν ᾿ - 946 χκαὶ ἐν Βάκχαις ,αὐτῆσιν ἐλάταις᾽ 5080]. ῬΒοση. 8, 
ααρηη Εἴς αὐταῖσιν ἐλάταις ἸΘσΊ556 τηομαὺ Ν᾽ ]ΟΚοηαο 961 τὰ] Η. 516- 
Ῥβδπαβ, τῶν Ρ 902 Πανὸς] Βτοᾶθδι, καπνὸς Ρ 908 καλῶς 6Χ κα- 
λῶν ἴαούστα ἴῃ ἢ 
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γυναῖκας, ἐλάταισιν δ᾽ ἐμὸν κρύψω δέμας. 
1]. κρύψῃ σὺ κρύψιν ἥν σὲ κρυφϑῆναι χρεὼν ϑδδ 

ἐλϑόντα δόλιον Μαινάδων κατάσκοπον. 
ΠΕ. καὶ μὴν δοκῶ σφᾶς ἐν λόχμαις ὄρνιϑας ὡς 

λέκτρων ἔχεσϑαι φιλτάτοις ἐν ἕρκεσιν. 

21]. οὐκοῦν ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποστέλλῃ φύλαξ᾽ 
λήψῃ δ᾽ ἴσως σφᾶς, ἢν σὺ μὴ ληφϑῇς πάρος. 960 

ΠΕ. κόμιζε διὰ μέσης μὲ Θηβαίας πόλεως" 

μόνος γὰρ αὐτῶν εἰμ’ ἀνὴρ τολμῶν τόδε. 

241]. μόνος σὺ πόλεως τῆσδ᾽ ὑπερχάμνεις, μόνος" 

τοιγάρ σ᾽ ἀγῶνες ἀναμένουσιν οὕς δὲ χρή. 

ἕπου δέ᾽ πομπὸς δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ σωτήριος, 90 

κεῖϑεν δ᾽ ἀπάξει σ᾽ ἄλλος. ΠΕ. ἡ τεκοῦσά γε. 
21]. ἐπίσημον ὄντα πᾶσιν. ΠΕ. ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι. 

21]. φερόμενος ἥξεις ΠΕ. ἁβρότητ᾽ ἐμὴν λέγεις. 

21. ἐν χερσὶ μητρός. ΠΕ. καὶ τρυφᾶν μ᾽ ἀναγκάσεις. 
21]. τρυφάς γε τοιάσδ᾽. ΠΕ. ἀξίων μὲν ἅπτομαι. 910 
241. δεινὸς σὺ δεινὸς κἀπὶ δείν᾽ ἔρχῃ πάϑη, 

ὥστ᾽ οὐρανῷ στηρίζον εὑρήσεις κλέος. 
ἔχτειν᾽. ᾿᾽4γαύη, χεῖρας αἵ ϑ᾽ ὁμόσποροι 
Κάδμου ϑυγατέρες" τὸν νεανίαν ἄγω 

τόνδ᾽ εἰς ἀγῶνα μέγαν, ὃ νικήσων δ᾽ ἐγὼ 97ὅ 
καὶ Βρόμιός ἐστι. τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ. 

ΧΟ. ἴτε ϑοαὶ “ύσσας κύνες ἴτ᾽ εἰς ὄρος, ΒΙΤΌΡΗ. 

ϑίασον ἔνϑ᾽ ἔχουσι Κάδμου κόραι, 
ἀνοιδτρήδατέ νιν 

ἐπὶ τὸν ἐν γυναικομίμῳ στολᾷ 980 

Μαινάδων .. κατάσκοπον λυσσώδη. 

μάτηρ πρῶτά νιν λευρᾶς ἀπὸ πέτρας ἢ 
σκόλοπος ὄψεται 

964 ἐλάταισι δ᾽ Ῥ, ἐν κλάδοις δ᾽ ϑοΠοθῃθ 9ὅὅ κρυφϑῆναι] ΑἸ- 
ἀϊπα, κρυφῆναι ῬΨ 961 πόλεως] Νδτοκ, χϑονός Ρ 9062 αὐτῶν εἰμ᾽ 
Ε]ΤΊΒ]6Υ, εἶμ᾽ (εἰμ᾽ ΑἸάΙπ8) αὐτῶν Ρ 964 ἴον. ἀμμένουσιν | οὖς σὲ 
χρή] ΕἸχ, οὺς ἐχρῆν Ρ 9606 εἶμ᾽ ΑἸαΙπἃ, εἶμ᾽ ῬῚ σωτήριος ροδίμαηο- 
ἄστη ἀατύαμι ἴῃ , ἰουύ. ϑεωρίας. Οὗ. 1047 9608 ἐμοὶ λέγεις ᾿]τη5- 
ΙΘΥ 970 τοιάσδε Ρ 9160 ἐστι] ΒΟΙΡΒΙ1, ἔσται 911 Λύσσας] 
Ε]τηβΙου, λύσσης Ρ 978 ἔχουσι] ἄγουσι Ἐἰ. ὅτι. Βομιημαι 081 τὸν 
ΒαρρΙοὺ Μοίποκο 9825. ἢ σκόλοπος] [οτύ. ἡ σκόπελος. 
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δοκεύοντα, Μαινάσιν δ᾽ ἀπύσει" 

τίς ὅδὲ Καδμείων 988 

μαστὴρ ὀριοδρόμων 

ἐς ὄρος ἐς ὄρος ἔμολ᾽ ἔμολεν, ὦ Βάκχαι; 
τίς ἄρα νιν ἔτεκεν: 

οὐ γὰρ ἐξ αἵματος γυναικῶν ἔφυ, 

λεαίνας δέ τινος ὅδ᾽ ἢ Γοργόνων 990 

“ιβυσσᾶν γένος. 

ἴτω δίκα φανερός, ἴτω ξιφηφόρος 

φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 

τὸν ἄϑεον ἄνομον ἄδικον ᾿Εχίονος 99ὅ 
τόκον γηγενῆ. 

ὃς ἀδίκῳ γνώμα παρανόμῳ τ᾽ ὀργᾷ ἢ ΒΥ. 
περὶ τὰ Βάκχι᾽ ὄργια ματρός τε σᾶς 
μανείσα πραπίδι 

παρακόπῳ τε λήματι στέλλεται. 1000 

τὰν ἀνίκατον ὡς κρατήσων βία. 

γνώμαν σώφρονα ϑνατοῖς ἀπροφασίστοις 

ἐς τὰ ϑεῶν ἔφυ 

βρότειόν τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βέος. 

τὸ σοφὸν οὐ φϑονῶ" 100ὅ 

χαίρω ϑηρεύου- 

σα τάδ᾽ ἕτερα μεγάλα φανέρ᾽ ἄγοντ᾽ ἀεὶ 
ἐπὶ τὰ καλὰ βίον 

ἥμαρ ἐς νύκτα τ᾽ εὐαγοῦντ᾽ εὐσεβεῖν, 

τὰ δ᾽ ἔξω νόμιμα δίκας ἐκβαλόν- 1010 
τα τιμᾶν ϑεούς. 

ἴτω δίκα φανερός, ἴτω ξιφηφόρος 

986 ὀριοδρόμων] ἴοτύ. ὀρϑρεύων 987 ἐς... ἐς] ΑἸάϊπ8, εἰς .. εἰς 
ΡΊῚ ἔμολ᾽ ἔμολεν] ΕἼΤΙ5]6γ, ἔμολεν ἔμολεν Ρ 989 ἔφυ] ΑἸάϊηώ, ὅδ᾽ 
ἔφυ ᾿ 990 ὅδ᾽ ἢ] ΗΠοιηδηη, ἢ Ρ 998 λαιμῶν] ΤΥγνΙ, δαίμων 
ΓΙ 990 τόκον] 6 νυ. 1016 Ἐ]τη5]ου, γόνον ΡΨ 998 περὶ τὰ] ΑἸα]π8, 
περὶ Γ΄] ὄργια] ἱρὰ ΜΟΚΙοΥ | σᾶς] Ῥέας Βογρταδθη. ΟἿ", ὅθ, 181 
999 μανείσᾳ] Βτοάθεαι, μανεῖσα ᾿ 1001 βίᾳ] ἴοτύ. νίκαν 1002 ϑνα- 
τοῖς] Ἠθαίῃ, ϑάνατος Τ'ὶ [ ἀπροφασίστοις) ΒΟΙΊΡΒΙ, ἀπροφάσιστος 
1008 βρότειον] Πιπᾶοτ (βροτείαν ἘΠ]Τη516γ), βροτείῳ Ῥ 1000 φϑόνω 
ΠΡ 1007 φανέρ᾽ ἄγοντ᾽] ΕἾΣΧ, φανερὰ τῶν ῬΊ ἴον. αἰεὶ 1008 ἐπὶ] 
ποτὶ ϑδαιυπᾶγθ 1009 ἄμαρ ΕἸΤΏΒΙΟΥ | εὐαγοῦντ᾽ ] Ἠρηηδηπ, εὖ ἄγουντ᾽ Ρ 
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φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 
τὸν ἄϑεον ἄνομον ἄδικον ᾿Εχίονος 101 

τόκον γηγενῆ. 

φάνηϑι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν 

δράκων ἢ πυθιφλέγων 

ὁρᾶσϑαι λέων. 
ἴϑ᾽., ὦ Βάκχε, ϑηραγρευτᾷ Βακχᾶν 1020 
γελῶντι προσώπῳ περίβαλε 

βρόχον ἐπὶ ϑανάσιμον 

ἀγέλαν πεσόντι τὰν Μαινάδων. 

ΑΓΓΈΛΟΣ. 

ὦ δῶμ᾽ ὃ πρίν ποτ᾽ εὐτυχεῖς ἀν᾽ ᾿Ελλάδα, 
Σιδωνίου γέροντος. ὃς τὸ γηγενὲς 102ὅ 

δράκοντος ἔσπειρ᾽ ὕὄφεος ἐν γαία ϑέρος, 
ὥς δὲ στενάξω, δοῦλος ὧν μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 

[χρηστοῖσι δούλοις συμφορὰ τὰ δεσποτῶν]. 

ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν; ἐκ Βακχῶν τι μηνύεις νέον; 

ΑΓΙΓ. Πενϑεὺς ὄλωλεν. παῖς ᾿Εχίονος πατρός. 1080 

ΧΟ. ὦναξ Βρόμιε, ϑεὸς φαίνῃ μέγας. 
ΑΓΓ. πῶς φής: τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ἢ ̓ πὶ τοῖς ἐμοῖς 

χαίρεις κακῶς πράσσουσι δεσπόταις. γύναι; 

ΧΟ. εὐάζω ξένα μέλεσι βαρβάροις" 

οὐχέτι γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω. 108 
ΑἍΓΙΓ. Θήβας δ᾽ ἀνάνδρους ὧδ᾽ ἄγεις... 

ΧΟ. ὃ ΔἫαιόνυσος ὃ Ζιόνυδσος. οὐ Θῆβαι 

κράτος ἔχουσ᾽ ἐμόν. 

1014 δαίμων Ῥ αὖ 998 1020 ϑηραγρευτᾷ] Ὀιπαοτῖ, ϑηραγρότα 
(ο γ88. 6χ ὦ αὖ νΙαθϑύαι [δοΐατη) Ρ' (ϑηραγρέτα ΑἸάϊπα, ϑηραγρέτᾳ ϑοδ- 
ἸσοΥῦ, ϑηραγρεύτα Νδιοκ) 1028 πεσόντι] ὥοδ!ροΥυ, πεσόντα Ρ 
1024 ΑΓΓΕΛΟΣ δρύϊα5 νοῦ ΘΕΡΆΠΩΝ  ηὐτύχεις Ἡθαίμ, ἔονύ. εὖ 
μλύεις | ἀν᾽ οχ ἐν δοίη ἢ Ρ 102 ὃς ὁχ ὡς ἴδοϊῦ » [1026 ὄφεος 
ἐν γαίᾳ] ἴονῦ. ᾿Δονίοις γύαις 1028 εὖ οχ Μρά. δ4 Π]δύατη ἀο]ονι ο- 
ὈΓΘΘ | τὰ] ὁοχ Νεᾶ. 84 οοτγθούμπμ, τῶν αὖ νά. Ψ' 1029 τί δ᾽ οχ τὸ δ᾽ 
ἔδούσμα ἴῃ Ρ΄] τί μηνύεις 1081 ἄναξ ὦ Βρόμιε .. μέγας Ἠδτύαμῃρ, 
ὦναξ Βρόμιε, ϑεὸς σὺ φ. μ. ΚΙΙΌΒΠΟΗ͂ (οἷν. Ομυβὺ. ραν. 2100. 3642 ἄναξ 
ἄναξ ἄφϑιτε, σὺ ϑεὸς μέγας) 1086 νρυβϑα ἴῃ ἢΠ6 τη} 1 6586 τηο- 

παϊὺ Βιθποῖς, αἰδθυατη ὑγ]πιθύγατη ἱπύθυ οὶ 1586. ΘΙΟΊΘΥ 1081 ὁ Διόνυ- 
σος, οὐ Θῆβαι] ὁ Ζός, οὐκέτι Θῆβαι Π᾽παονῖ, [ουὺ, ὁ Διὸς παῖς, οὐ Θῆβαι 
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ΑΓΙΓ. συγγνωστὰ μέν δοι, πλὴν ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις 

κακοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖκες, οὐ καλόν. 1040 
ΧΟ. ἔννεπέ μοι, φράσον, τίνι μόρῳ ϑνήσκει 

ἄδικος ἄδικαά τ᾽ ἐχπορίζων ἀνήρ; 
ΑΓΙ. ἐπεὶ ϑεράπνας τῆσδε Θηβαίας χϑονὸς 

λιπόντες ἐξέβημεν ᾿“σωποῦ ῥοάς. 

λέπας Κιϑαιρώνειον εἰσεβάλλομεν 104 

Πενϑεύς τὲ κἀγώ" δεσπότῃ γὰρ εἱἵπόμην᾽ 

ξένος ὃ᾽ ὃς ἡμῖν πομπὸς ἦν ϑεωρίας. 

πρῶτον μὲν οὖν ποιηρὸν ἵξζομεν νάπος, 
τά τ᾿ ἐκ ποδῶν σιγηλὰ καὶ γλώσσης ἄπο 

σῴζοντες, ὡς ὁρῷμεν οὐχ δρώμενοι. 1080 

ἣν δ᾽ ἄγκος ἀμφίκρημνον, ὕδασι διάβροχον,. 

πεύκαισι συσκιάζον. ἔνϑα Μαινάδες 

καϑῆντ᾽ ἔχουσαι χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόνοις. 
αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ϑύρσον ἐκλελοιπότα 

κισσῷ κομήτην αὖϑις ἐξανέστεφον, 1086 

αἵ δ᾽, ἐκλιποῦδσαιν ποικίλ᾽ ὡς πῶλοι ξυγά, 

βακχεῖον ἀντέκλαζον ἀλλήλαις μέλος. 

Πενϑεὺς δ᾽ ὃ τλήμων ϑῆλυν οὐχ ὁρῶν ὄχλον 
ἔλεξε τοιάδ᾽" ὦ ξέν᾽. οὗ μὲν ἕσταμεν, 
οὐκ ἐξικνοῦμαι Μαινάδων ὅσοι νόϑων᾽" 1060 

ὄχϑον δ᾽ ἐπεμβὰς ἢ ἐλάτην ὑψαύχενα 
ἴδοιμ᾽ ἂν ὀρϑῶς Μαινάδων αἰδσχρουργίαν. 

τοὐντεῦϑεν ἤδη τοῦ ξένου ϑαῦμ᾽ ὁρῶ" 

λαβὼν γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον κλάδον 

κατῆγεν, ἦγεν, ἦγεν ἐς μέλαν πέδον" 106ὅ 
κυχλοῦτο δ᾽ ὥστε τόξον ἢ κυρτὸς τροχὸς 

1089 οπούο οοπύϊπαδὺ οὖ 1040 πιηύϊο {γι θαι , οοτγοχιὺ ΑἸαΙπἃ 
1041 τίνι Ομτιθύὺ. ρδῦ. 668, τίνει 1044 ῥοάς] ΑἸάϊπῶ, ῥοᾶς 
1048 ποιηρὸν] ΑἸάϊπα, πικρὸν . Ομ τὺ. ραῦ. 676, πρῶτον μὲν εἰς χλοη- 
ρὸν ἵξζόν που νάπος, ἀπαθ χλοηρὲς οοπίοιῦ Πορυηρ 1080 ὁρῶμεν] 
Μυβργᾶνο, ὁρῶμεν Γ 1061 ὑψίκρημνον 5080]. Β Ηδρμδθβῦ. ρ. 188 
Οαϊδ., ὑφίκομον (1. 6. ὑψίκρημνον) Απροᾶ. ΟἾ15. ἀθ στ τηθϑίχ. ρ. 20 
1093 καϑῆντ᾽ ἘΠΤΉΒ]6υ, κάϑηντ Ρ 1065 αὖτις Ρ 1060 [οτὺ. ἐκλιε- 
πόντες, Ὁ151 ὉΠ Ὸ]α οχοιαιῦ ΤῸ0Θ60 ὅσοι] ὄσσοις (απο 1Τ061 ὄχϑον] 
ΑἸάϊπο, ὄχϑων οὐ δ᾽ ἐπ᾽ ἐμβὰς Ρ] ἢ] Τγνν, εἰς 1002 αἰσχρουρ- 
γίαν ὁχ αἰγχουργίαν ἴούσιη  Ρ 1068 τοὐνϑένδε δ᾽ ΚΑἸΤΟΒΒΟΗ͂ | τι 
ϑαῦμ᾽ ὁρῶ γ}, ϑαυμάσϑ'᾽ ὁρῶ Νάποῖ, ἴον. ϑέαμ᾽ ὁρῶς 1004 οὐρανίον 
γ6] οὐρανίου ᾿ 1066 κυκλοῦτο] ΑἸαϊπδ, κυκλοῦται ᾿ 



ΒΑΚΧΑΙ 45 

τόρνῳ γραφόμενος περιφορὰν ἑλικόδρομον᾽ 

ὡς κλῶν᾽ ὄρειον ὃ ξένος χεροῖν ἄγων 

ἔκαμπτεν ἐς γῆν, ἔργματ᾽ οὐχὶ ϑνητὰ δρῶν. 

Πενϑέα δ᾽ ἱδούδσας ἐλατίνων ὕξων ἔπι, 1010 

ὀρϑὸν μεϑίει διὰ χερῶν βλάστημ᾽ ἄνω 
ἀτρέμα, φυλάσσων μὴ ἀναχαιτίσειέ νιν. 

ὀρϑὴ δ᾽ ἐς ὀρϑὺν αἰϑέρ᾽ ἐστηρίξετο 
ἔχουσα νώτοις δεσπότην ἐφήμενον. 

ὥφϑη δὲ μᾶλλον ἢ κατεῖδε Μαινάδας" 101 
ὅσον γὰρ οὔπω δῆλος ἦν ϑάσσων ἄνω, 
καὶ τὸν ξένον μὲν οὐκέτ᾽ εἰσορᾶν παρῆν, 
ἐκ δ᾽ αἰϑέρος φωνή τις. ὡς μὲν εἰκάθαι 

Διόνυσος. ἀνεβόησεν" ὦ νεάνιδες, 
ἄγω τὸν ὑμᾶς κἀμὲ τἀμά τ᾽ ὄργια 1080 
γέλων τιϑέμενον᾽ ἀλλὰ τιμωρεῖσϑέ νιν. 

καὶ ταῦϑ' ἅμ᾽ ἠγόρευε καὶ πρὸς οὐρανὸν 

καὶ γαῖαν ἐστήριξε φῶς σεμνοῦ πυρός. 

σίγησε δ᾽ αἰϑήρ, σῖγα δ᾽ ὕλιμος νάπη 
φύλλ᾽ εἶχε, ϑηρῶν δ᾽ οὐκ ἂν ἤκουσας βοήν. 108 

αὺ δ᾽ ὠσὶν ἠχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμέναν 
ἔστησαν ὀρϑὰ καὶ διήνεγκαν κόρας. 

ὃ δ᾽ αὖϑις ἐπεκέλευσεν᾽ ὡς δ᾽ ἐγνώρισαν 

σαφῆ κελευσμὸν Βακχίου Κάδμου κόραι. 

ἧξαν πελείας ὠκύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες 1090 
ποδῶν ἔχουσαι συντόνοις δραμήμασι. 

μήτηρ ᾿4γαύη σύγγονοί ὃ᾽ ὁμόσποροι 
πᾶσαί τε Βάκχαι" διὰ δὲ χειμάρρου νάπης 
ἀγμῶν τ᾿ ἐπήδων ϑεοῦ πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. 

ὡς δ᾽ εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην ἐφήμενον, 109ὅ 
πρῶτον μὲν αὐτοῦ χερμάδας κραταιβόλους 

1007 περιφορᾶν ἢ | ἑλικόδρομον] ΠοΙΒΚκθ, ἕλκει (πὰαὖ. ἴῃ ἕλη) 
δρόμον Ῥ 1078 φωνήν οΙΒΚ6 1088 ἐστήριξε ΟἸγΙδὺ. ραύ. 2289, 
ἔονὺ. ἐξήστραψε 1084 ὕλιμος Ομ γδϑὺ. ραῦ. 2260, εὔλειμος Ϊ. Οἷἴνι. 
Ἰον495,,34 Ν. 1086 ἰοντὺ. ἤκουες 1081 ὀρϑὰ] 5011081, ὀρϑαὶ Ρ 
1088 ἐπεκέλευσεν] ἐπεϑώυξεν Μ. [,. ᾿θαν]6 1090 54. ἥσσονα.. ἔχουσαι 
Ἡθαΐμ, ἥσσονες, .. τρέχουσαι Ἠαγύαηρ 0011. ΟΠ γΙδύ. ραῦ. 2016 ποδῶν 
δράμωσι συντόνοις ὁρμήμασιν, «αὖ ποη φῥ]δοοὺ τρέχουσαι.. δραμήμασι, 
Τουῦ. ν. 1091 ἀδίθπαιβ, ααοα οὐϊδιη ῬΆΪΘΥ βαβριοαῦτιι θοῦ  δρομήμασι "Ὁ 
οὐ 4111 1071 ΟἸγιϑύ. ραύ., δρμήμασιν 811 1096 κραταιβόλους ΟΠ τΙ50. 
Ῥαῦ. θ67, κραταβόλους 
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ἔρριπτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶδαι πέτραν, 

[ὄξοισι δ᾽ ἐλατίνοισιν ἠκοντίέζξετο]. 
ἄλλαι δὲ ϑύρσους ἵεσαν δι᾽ αἰϑέρος 
Πενϑέως, στόχον δύστηνον" ἀλλ᾽ οὐκ ἤνυτον. 1100 
κρεῖσσον γὰρ ὕψος τῆς προϑυμίας ἔχων 

καϑῆσϑ'. ὃ τλήμων. ἀπορίᾳ λελημμένος. 
τέλος δὲ δρυΐνους συγκεραυνοῦσαι κλάδους 

ῥίζας ἀνεσπάρασσον ἀσιδήροις μοχλοῖς. 

ἐπεὶ δὲ μόχϑων τέρματ᾽ οὐκ ἐξήνυτον, 110ὅ 

ἔλεξ᾽ ᾿Δγαύη᾽ φέρε, περιστᾶσαι κύκλῳ 
πτόρϑου λάβεσϑε. ΜΜαινάδες, τὸν ἀμβάτην 

ϑῆρ᾽ ὡς ἕλωμεν, μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ ϑεοῦ 
χοροὺς κρυφαίους. αἵ δὲ μυρίαν χέρα 

προδέϑεσαν ἐλάτῃ κἀξανέσπασαν χϑονός" 1110 

ὑψοῦ δὲ ϑάσσων ὑψόϑεν χαμαιπετὴς 
πίπτει πρὸς οὖδας μυρίοις οἰμώγμασιν 

Πενϑεύς" κακοῦ γὰρ ἐγγὺς ὧν ἐμάνϑανεν. 

πρώτη δὲ μήτηρ ἦρξεν ἱερέα φόνου 
καὶ προσπίτνει νυιν᾿ ὃ δὲ μίτραν κόμης ἄπο 111 

ἔρριψεν, ὥς νιν γνωρίσασα μὴ κτάνοι 

τλήμων ᾿4γαύη. καὶ λέγει παρηΐδος 

ψαύων᾽" ἐγώ τοι, μῆτερ. εἰμὶ παῖς δέϑεν 

Πενϑεύς. ὃν ἔτεκες ἐν δόμοις ᾿Εχίονος" 

οἴκτειρε δ᾽. ὦ μῆτέρ, μὲ μηδὲ ταῖς ἐμαῖς 1120 

ἁμαρτίαισι ὁπέρμα σὸν κατακτάνῃς. 

ἣ δ᾽ ἀφρὸν ἐξιεῖσα καὶ διαστρόφους 

κόρας ἑλίσσουσ᾽, οὐ φρονοῦσ᾽ ἃ χρὴ φρονεῖν. 
ἐκ Βακχίου κατείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπειϑέ νιν. 

1098. ἀο]ονιὺ Ρ. 4. Μοῖον | ὄξοισί τ᾿ Ἡδηηδηη 1099 ἄλλαι] 
Βτιοάορϑα, ἄλλοι Ρ 1100 στόχον] Ποίβϊκθ, τ΄ ὄχον Ρ 1102 καϑῆσϑ᾽ 
ὁ] Βτύποῖς, καϑῆστο Ρ΄] τλήμων] ΑἸάϊπε, τλῆμον ῬῚ λελημμένος] Μαβρτανθ, 
λελησμένος ᾿. Οἷν. την δα ν. 1829 1108 δρουΐνοις συντριαινοῦσαι 
κλάδοις Ἠδτίαπηρ (συντριαινοῦσαι ϑη ῬΊΘΥΒΟΠῚ) 1104 ἀνεσπάρασσον) 
ΑἸάϊπδ, ἀνεσπάρασον Ρ 1108 5α. νοῦθῶ μηδ᾽... κρυφαίους ΘχοΙαῦ ῬΑΙΘΥ 

1111 χαμαιριφὴς (γ61] χαμαὶ ῥιφεὶς) Ομ τΙδύ. ραῦ. 1480 1118 ἀο]οῦ 
Νδιοῖκ. Οἷἷν. Ομ γῖϑὺ. ραῦ. 1482 | κακοῦ] ἴοτύ. μόρου 1114 ἱερέα] 
ἱερία ΕΠΙΙΒ]ΟΥ, ἱερεία Ρ 1118 προσπιτνεῖ Ρ 1110 χτάνοι] Βγῦποκ, 
ἡτάνη Ῥ 1121 σπέρμα] β8ο11ρ8ὶ], παῖδα Γ᾿. Οὗ". Μοᾶ. 815 1128 χρῆν 
Βηαμοκ 1124 Βακχίου] ΑἸάϊπδ, βαχχείου 
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λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν χέρα, 119 
πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦ δυσδαίμονος 
3 ῇ 53 2 ἰῳ , ’ 

ἀπεσπάραξεν ὦμον, οὐχ ὑπὸ σϑένους, 

ἀλλ᾽ ὃ ϑεὺς εὐμάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 

Ἰνὼ δὲ τἀπὶ ϑάτερ᾽ ἐξειργάξετο 
ῥηγνῦσα σάρκας, “Αὐτονόη τ᾽ ὄχλος τε πᾶς 1180 
2 -Ὕ « 9 Ἁ - .᾽ φ - 7 

ἐπεῖχε Βακχῶν" ἣν δὲ πᾶσ ὁμοῦ βοή, 

ὃ μὲν στενάζων ὅσον ἐτύγχανεν πνέων, 

αἱ δ᾽ ἠλάλαξον. ἔφερε δ᾽ ἣ μὲν ὠλένην., 
κι 3 ᾿" 3 -᾿ἷ΄ ᾿ Ἃ -“ Ἁ 

ἣ δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις" γυμνοῦντο δὲ 

πλευραὶ σπαραγμοῖς" πᾶσα δ᾽ ἡματωμένη 118 

χεῖρας διεσφαίριξε σάρκα Πενϑέως. 

κεῖται δὲ χωρὶς σῶμα, τὸ μὲν ὑπὸ στύφλοις 

πέτραις, τὸ δ᾽ ὕλης ἐν βαϑυξύλῳ φόβῃ., 

οὐ ῥάδιον ξήτημα᾽ κρᾶτα δ᾽ ἄϑλιον, 
ὅπερ λαβοῦσα τυγχάνει μήτηρ χεροῖν, 1140 

πήξασ᾽ ἐπ᾿ ἄκρον ϑύρσον ὡς ὀρεστέρου 
φέρει λέοντος διὰ Κιϑαιρῶνος μέσου. 

λιποῦσ᾽ ἀδελφὰς ἐν χοροῖσι Μαινάδων. 
»" Ἁ » ’ 

χωρεῖ δὲ ϑήρα δυσπότμῳ γαυρουμένη 

τειχέων ἔσω τῶνδ᾽, ἀνακαλοῦσα Βάκχιον 1140 
τὸν ξυγκύναγον, τὸν ξυνεργάτην ἄγρας. 

τὸν καλλίνικον, ὦ δάκρυα νικηφορεῖ. 

ἐγὼ μὲν οὖν {τῇδ᾽ 5 ἐκποδὼν τῇ ξυμφορᾶ 
ἄπειμ᾽, ᾿Ζγαύην πρὶν μολεῖν πρὸς δώματα. 
τὸ σωφρονεῖν δὲ καὶ σέβειν τὰ τῶν ϑεῶν 1180 
κάλλιστον᾽ οἶμαι δ᾽ αὐτὸ καὶ σοφώτατον 
ϑνητοῖσιν εἶναι κτῆμα τοῖσι χρωμένοις. 

1120 ὠλέναισι χεῖρ᾽ ἀριστεράν Βοίμρο, ἴογί. ἀλλ᾽ ὠλένην λαβοῦσ᾽ 
ἀριστερὰν χερί (λαβοῦσα δ᾽ ὠλένην ἀριστερὰν χερί ἴᾶτη ΜΊΠΘΥνΙΗ]) 
1182 στενάζων] ΑἸάϊπδ, στυγνάζων ἢ | ἐτύγχανε ἢ] πλέων Ῥὶ πνέων } 
1183 ἔφερε] αροτγ, ἀνέφερε ᾿΄| ὠλένην] ΑἸάϊπε, ἑλένην ᾿ 1184 56. γυ- 
μνοῦσι δὲ πλευρὰς ῬΙθογθδοῆῃ 1186 διεσφαίριξε] ΑἸαϊπα, διεσφέριξε Ρ 
1187 στύφλοις] στυφλοῖς ΒεδΙπ65, τυφλοῖς ἢ 1188 φόβους αὖ νιὰ. ἢ, 
φόβη " 1141 πήξασ᾽] Η. ϑίθρμδηι, πτήξασ᾽ Ρ 1141 ᾧ] Πδῖβῖκα, 
ἡ ῬΡ οὐ Ομυῖϑυ. ραῦ. 1800, ἣ Ηδεΐπ 1148 τῇδ᾽ οἴῃ. , βαρρι[δενι Πθῖβκθ. 
ϑοα ἰοχὺ. εἶμ᾽ βαρριθπάνμῃ ἀθ]οῖο νϑύϑιι ῬΥΌΧΙηΟ 1101 δ᾽ ΟἸγΙϑύ. 
Ῥαύ. 1146 οὖ Οὐοῃ Αηΐῃ. ΤΥ τ. δῦ, γ᾽ 1162 χτῆμα Οτὶοι, χρῆμα 
! οὖ Ομυιϑύ. ρεαῦ. 1147 
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ΧΟ. ἀναχορεύσωμεν Βάκχχιον, 

ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν 

τὰν τοῦ δράκοντος ἐκχγενέτα Πενθέως. 118 

ὃς τὰν ϑηλυγενῆῇῆ στολὰν 

νάρϑηκά τε πιστὸν “Ἧιδαν 
ἔλαβεν εὔϑυρσον, 

ταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς ἔχων. 

Βάκχαι Καὸδμεῖαι, 1100 

τὸν καλλίνικον κλεινὸν ἐξεπράξατε 
ἐς γόον, ἐς δάκρυα. 

καλὸς ἀγών, ἐν αἵματι στάζουσαν 

χέρα περιβαλεῖν τέκνου. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ πρὺς δόμους ὁρμωμένην 110 
Πενϑέως ᾿Δγαύην μητέρ᾽ ἐν διαστρόφοις 

ὔσσοις, δέχεσϑε κῶμον εὐίου ϑεοῦ. 

ΑΤΠΑΥΎΗ. 

᾿“σιάδες Βάκχαι, ΧΟ. τί με ὀρϑεῖς ὦ; ΒΓ ΤΌΡΗ. 
41. φέρομεν ἐξ ὄρεος 

ἕλικα νεότομον ἐπὶ μέλαϑρα. 1110 
μακάριον ϑήραν. 

ΧΟ. ὁρῶ καί δε δέξομαι σύγκωμον. 

Α΄. ἔμαρψα τόνδ᾽ ἄνευ βρόχων 
ΠΡ τὰ νέον νιν" 

ὡς ὁρᾶν πάρα. | 1116 
» 

1105 Βάλκχιον] Ἠθητηδηη, βαχχείων Ρ 1107 πιστὸν Ἅιδαν (ἀΐδαν 
}Ὶ] Βιστονίδων Τ γυν, προῦπτον “Ἥιδαν ϑαπαᾶγβ 1161 ἐξεπράξατε 
ΟΠ σῖβϑῦ. ραῦ. 1060 (οὐ ϑοδ!ρθυ), ἐξεπράξατο Ῥ΄ | γόον] Οδπΐίοι, γόνον ἢ. 
Οἴσ. Ομτιθύ. ραύ. 1001 εἰς ϑρῆνον 1108 5αᾳ. ἴον. ἐν αἵμασιν εὐάξουσαν 
ν6] φρο εὐάζουσαν ἐν αἵμασιν χορεύειν τέχνου. ΟἿ. ΘΡΙΡῪ. 1ῃ. ΑπΐΠο]. 
αν. ἃρρ. ΡΊδη. ΧΥΙΪ 289, ὅ καὶ τὴν εὐάξουσαν ἐν αἵματι παιδὸς ᾿Ζγαύην, 
Ομυῖϊθῦ. ραῦὺ. 1002 ἐν αἵμασι. στάζουσαν εἰσφέρειν χέρα 110 πρὸς] 
ΒΟΥΡΒΙ, εἰς 1 | δόμους] Ἡ. ίορπεπιβ, δρόμους 1101 ὕσσοις 
1108 5αα. 4ΓΑΎΗ] ΑἸάϊηδ, γυνὴ Ῥ, 568 ᾿ἴπᾶθ ἃ ν. 1261 ποίῶ Αρσϑθδθ 
οὔϊδιη ἴῃ Ρ 1108 τί μ᾽ ὀροϑύνεις ὦ; Ἠριτηδημῃ, τί μὲ ϑροεῖς τάδ᾽ ὦ; 
ΕῚχ (ϑροεῖς ἰᾶτη οα]]ρ 617), [ουὺ. τί μὲ ϑροεῖς ὀρθῶς; 1169 ὄρεος Ρ]αῦ.᾿ 
γϑβθθ. ὁ. 838, ῬΡοΐγδϑη. 11] 41, ὀρέων Ρ 1171 μακάριον ϑήραν 
Ροΐγϑοιη. 1. 1., μακαρίαν ϑήραν Ρ]αΐ. 1. 1., μακάριον ϑήραμα οὐ ΡΙαΐ. 
Μον. 01 Ο 1174 Ἰδουπδμι ἱπαϊοωνιὺ δηΐου | νέον λίν Ἡ. ϑύδθρμϑημβ, 
ἴογ!. λέοντος (ἀγροτέρου» νέον ἶνιν (μηλοφόνου βυρρ[εὺ Μδοπδρ θΠ) 
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ΒΑΚΧΑΙ Ἵ: 1 

ΧΟ. πόϑεν ἐρημίας; 

ΑΓ. ΒΚιϑαιρὼν ΧΟ. τί Κιϑαιρών ; 

ΑΙΓ. κατεφόνευσέν νἱν. 

ΧΟ. τίς ἃ βαλοῦσα; 41΄. πρῶτον ἐμὸν τὸ γέρας. 

ΧΟ. μάκαιρ᾽ ᾿Ζγαύν ΑΓ΄ κλῃξόμεϑ᾽ ἐν ϑιάσοις. 1180 

ΧΟ. τίς ἄλλα; 41. τὰ Κάδμου ΧΟ. τί Κάδμου; 

ΑΓ. γένεϑλα 

μετ᾽ ἐμὲ μετ᾽ ἐμὲ τοῦδ᾽ 
ἔϑιγε ϑηρός. ΧΟ. εὐτυχεῖς τᾷδ᾽ ἄγρα. 

ΑΓ. μέτεχέ νυν ϑοίνας. ΧΟ. τί μετέχω τλάμων; ΔΗ ΙΒΙν. 

Α1΄. νέος ὃ μόσχος ἄρ- 1180 

τι γένυν ὑπὸ κόρυϑ᾽ ἁπαλότριχα 
κατάκομον ϑάλλει. 

ΧΟ. πρέπει γ᾽ ὥστε ϑὴρ ἄγραυλος φόβῃ. 

41. ὃ Βάκχιος κυναγέτας 
σοφὸς σοφῶς ἀνέπηλ᾽ ἐπὶ ϑήρα 1190 

τοῦδε Μαινάδαο. 

ΧΟ. ὃ γὰρ ἄναξ ἀγρεύς. 

ΑΓ. ἐπαινεῖς; ΧΟ. τί δ᾽; ἐπαινῶ. 

Α΄. τάχα δὲ Καδμεῖοι 
ΧΟ. καὶ παῖς γε Πενϑεὺς Α411'΄. ματέρ᾽ ἐπαινέσεται. τι0ῦ͵ 
ΧΟ. λαβοῦσαν ἄγραν ΑΓ. τάνδε λεοντοφυῆ 

ΧΟ. περισσὰν ΑΓ. περισσῶς. ΧΟ. ἀγάλλῃ; 471. γέγηϑα 

1118 κατεφόνευσε 1119 4Γ.. πρῶτον] Ἠδυίαηρ, πρῶτα; 4Γ. ἢ, 
πρώτα; 41΄. Ἠδυτηδηῃ | ἐμὸν] Ῥ]αὺ. Ονα85. ο. 88, ἐμὸν ἐμὸν ᾿ 1181 τίς ᾿ 
ἄλλα τὰ κάδμου Αρϑῖαθ οοπἰϊηαῦ Τὶ οοὐν. Ἡθαΐ | γένεϑλα)] Ηρδΐ, 
γένεϑλα γένεϑλα Ρ 1188 τᾷδ᾽ ἄγρᾳ] ΔΙαϊπα, τάδ᾽ ἄγρα Ρ 
1184 μέτεχε νῦν Γ'! 1181 ϑαάλλει] Μιυβρτανο, βάλλε ᾿' 1188 Αρϑιδθ 
οοπέϊππαῦ 0, οογγοχὶὺ ΤΎν εἰ ὺ [ πρέπει γ᾽ ὥστε ϑὴρ ἄγραυλος φόβῃ] 
ΚΕἸ ΠΟΥ, πρέπει γὰρ ὥστε ϑηρὸς ἀγραύλου φόβω 1᾽ (φόβη ἴδ 
Βυοάθϑι) 1189 Βάκχχιος] ΑἸάϊηπα, βακχχεῖος ἢ 1190 5. σοφῶς] 
Βταμποκ, σοφὸς  [ ἀνέπηλ᾽ ] ἱπάον, ἀνέπηλεν Τ᾿  ϑήρᾳ τοῦδε] Ἠοι- 
τη, ϑήρα τόνδε ᾿' (ϑῆρα τόνδε Βτοαθδι) 1198 τἱ δ᾽; οτοϊϑιὺ 
«ἀαϊαιῦ ΑἸαΪηὰ 1194 δὲ Καδμεῖοι] ΑἸάϊπα., δὲ καὶ καδμεῖοι Ρ 
119 βαα. καὶ παῖς .. περισσῶς ὁογο, ἀγάλλῃ Αρῶπδθ (ποία γυνή Ὀ186- 
χα), τα Ὅπου ὑχιθυιῦ Δ, οοντοχιῦ οχ βἰγόρῃδθ ταθϑοηθ ΠΟΥ Δ ΠῚ 
Η. Βιθρβδμυση ϑθοαθιβ οὖ 8111} (ματέρ᾽ 1195 οὐ ν. 1199 ᾿ἰηὐθρυαμ 
ΘΠοῦο οοπίϊηιαι Ποιτηδη)}) 1190 ματέρα  | ἐπαινέσεται) ΑἸΑΙηδ, 
ἐἑπαινεύσεται 1190 λεοντοφυᾶ ]παουνΐ 1191 περισσὰν Βτοάθδι, 
περισσὰς Ρ 
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μεγάλα μεγάλα καὶ 

φανερὰ τᾷδε ΧΟ. γᾷ κατειργασμένα. 

ΧΟ. δεῖξόν νυν, ὦ μάκαιρα, σὴν νικηφόρον 1200 
ἀστοῖσιν ἄγραν ἣν φέρουσ᾽ ἐλήλυϑας. 

ΑΙ. ὦ καλλίπυργον ἄστυ Θηβαίας χϑονὸς 

ναίοντες. ἔλϑεϑ' ὡς ἴδητε τήνδ᾽ ἄγραν 
Κάδμου ϑυγατέρες ϑηρὸς ἣν ἠγρεύσαμεν 

οὐκ ἀγκυλωτοῖς Θεσσαλῶν στοχάσμασιν., 120 
οὐ δικτύοισιν, ἀλλὰ λευκοπήχεσι, 

χειρῶν ἀκμαῖσιν. κάτα κομπάξειν χρεὼν 

καὶ λογχοποιῶν ὄργανα κτᾶσϑαι μάτην; 

ἡμεῖς δέ γ᾽ αὐτῇ χειρὶ τόνδε ὃ'᾽ εἵλομεν 
χωρίς τὲ ϑηρὸς ἄρϑρα διεφορήδαμεν. 1210 

ποῦ μοι πατὴρ ὁ πρέσβυς; ἐλϑέτω πέλας. 

Πενϑεύς τ᾽ ἐμὸς παῖς ποῦ ᾽στιν; ἀράσϑω λαβὼν 

πηκτῶν πρὸς οἴκους κλιμάκων προσαμβάθδεις, 

ὡς πασσαλεύσῃ κρᾶτα τριγλύφοις τόδε 

λέοντος ὃν πάρειμι ϑηράσασ᾽ ἐγώ. 1516 

ΚΑΔΜΟΣ. 

ἕπεσϑέ μοι φέροντες ἄϑλιον βάρος 

Πενϑέως, ἕπεσϑε, πρόσπολοι. δόμων πάρος. 

οὗ σῶμα μόχϑων μυρίοις ξητήμασιν 

φέρω τόδ᾽ εὑρὼν ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς 
διασπαρακτὸν κοὐδὲν ἐν ταὐτῷ πέδῳ 1220 
[λαβών. ἐν ὕλῃ κείμενον δυσευρέτῳ. 

ἤκουσα γάρ του ϑυγατέρων τολμήματα, 

ἤδη κατ᾽ ἄστυ τειχέων ἔσω βεβὼς 

1199 τᾷδε γᾷ) 1.. Θιπαονί, τάδ᾽ ἔργα Ρ 41200 νῦν | μάκαιρα] 
ΒΟΥΊΡΒΙ, τάλαινα Ρ᾿ 1208 ἴδητε] ΑἸάϊηδ, ἴδετε ἢ 1200 ἀγκυλητοῖς 
Νδθοῖκ | (στοχίσμασιν 500]. Ηθο. 1156) 1201 5η. χρεὼν οὖ μάτην Ῥε1- 
τηδαῦ Νδθοκ 1209 γ᾽ αὐτῇ] ΚιγτοΒμοῖϊ, ταύτῃ Ῥ΄ | τόνδε] ΑἸαΙηδ, 
τόδε 1210 χωρὶς σιδήρου τ᾽ ῬΊοΙβοΙ, [ογὺ. χωρίς τέ γ᾽ ἀϑέρος 
(χωρίς τ᾽ ἀϑῆρος ΠΒΗ]ΚΘ ἢ) 1212 ἀράσϑω) ϑον!σον, αἱρέσϑω 
αἰρέσϑω Ῥοτῦιτβ 1218 πηχτῶν!] Βδγηθ5 (Ογῖδύ. ταύ. 1268 πηκτὰς 
κλίμακος πρὸς ἐμβάσεις), πλεκτῶν Ῥ΄] οἴκοις Βᾶτμθ5Β 1217 ἴον. δόμων 
πέλας 1218 μόχϑων] 50Υ1081, μολϑῶν Ῥ 1219 ΚΧιϑαιρῶνος] ΑἸ Ιηδ, 
κιϑερῶνος 1291 616 ν1 Νδιοϊαιη βθοαίαβ | δυσεύρετον ἨΘΙΒΚΘ, 
δυσευρέτως ΠθΥγη8 ΠΗ 1228 ἔσω μϊῖὸ ἴῃ 
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σὺν τῷ γέροντι Τειρεσίᾳ Βακχῶν πάρα" 
πάλιν δὲ κάμψας εἰς ὄρος κομίξομαι 199 

τὸν κατϑανόντα παῖδα Μαινάδων ὕπο. 

καὶ τὴν μὲν ᾿Δκτέων᾽ ᾿Δρισταίῳ ποτὲ 
τεκοῦσαν εἶδον Αὐτονόην ᾿Ινώ 8’ ἅμα 
ἔτ᾽ ἀμφὶ δρυμοὺς οἰστροπλῆγας ἀϑλίας, 
τὴν δ᾽ εἶπέ τίς μοι δεῦρο βακχχείῳ ποδὶ 1280 

στείχειν ᾿Δγαύην, οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσαμεν" 
λεύσσω γὰρ αὐτήν. ὄψιν οὐκ εὐδαίμονα. 

ΑΓ... πάτερ, μέγιστον κομπάσαι πάρεστί σοι. 

πάντων ἀρίστας ϑυγατέρας σπεῖραι μακρῷ 

ϑνητῶν᾽" ἁπάσας εἶπον, ἐξόχως δ᾽ ἐμέ, 1280 
ἣ τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐκλιποῦσα κερκίδας 

ἐς μεῖξον ἥκω. ϑῆρας ἀγρεύειν χεροῖν. 

φέρω δ᾽ ἐν ὠλέναισιν, ὡς ὁρᾷς, τάδε 
λαβοῦσα τἀριστεῖα, σοῖσι πρὸς δόμοις 

ὡς ἀγκρεμασϑῇ" σὺ δέ, πάτερ. δέξαι χεροῖν" 1940 

γαυρούμενος δὲ τοῖρ ἐμοῖς ἀγρεύμασιν 
κάλει φίλους ἐς δαῖτα" μακάριος γὰρ εἶς 
μακάριος. ἡμῶν τοιάδ᾽ ἐξειργασμένων. 

ΚΑ. ὦ πένϑος οὐ μετρητὸν οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν. 
[φόνον ταλαίναις χερσὶν ἐξειργασμένων) ]. 1945 

καλὸν τὸ ϑῦμα καταβαλοῦσα δαίμοσιν 

ἐπὶ δαῖτα Θήβας τάσδε κἀμὲ παρακαλεῖς. 

οἴμοι κακῶν μὲν πρῶτα σῶν, ἔπειτ᾽ ἐμῶν" 

ὡς ὁ ϑεὸς ἡμᾶς ἐνδίκως μέν, ἀλλ᾽ ἄγαν 

Βρόμιος ἄναξ ἀπώλεσ᾽ οἰκεῖος γεγώς. 1250 

ΑΙ. ὡς δύσκολον τὸ γῆρας ἀνθρώποις ἔφυ 

ἔν τ᾽ ὄμμασι σκυϑρωπόν. εἴϑε παῖς ἐμὸς 
εὔϑηρος εἴη. μητρὸς εἰκασϑεὶς τρόποις. 

1224 πάρα] Μυβρτᾶνυθ, πέρι Ρ''ὶ 1221 ᾿φχτέων᾽ ] ΕἸτΆΒΙου, ἀκταίων᾽ 
ῬΊῚ] ᾿Δρισταίῳ] ἨἩθαῦμ (“ρισταίου ΜΙ]Γοη), ἀριστέω Ῥ͵ ἀριστέα ρ} 
1229 δρυμοὺς} Ε΄. Βυιμη, δρυμοῖς 1280 τὴν δ᾽] πε τηθαι τήνδ᾽ 
1282 αὐτήν] ϑοδ!ρον, αὐτῆς Τ᾿ 1287 μείξον᾽ ΤΊ ϑῆρας ἴῃ γ85. βοΥΙρϑὶ. 
» 1240 ἀγκρεμασϑῇ) Ηρηιηδπη, ἂν χρεμασϑῇ Ρ 1241 Τονὺ. ἐχκγαυ- 
ριῶν 6Χχ ΒοΙτ. Απροᾶ. ρ. 87 γαυριᾶν" καὶ τοῦτο μέμφονται. Ζημοσϑ'ἕνης 
περὶ τοῦ στεφάνου. Εὐριπίδης Βάκχαις | ἐμοῖς] ΑἸαϊηὰ, ἐμῆς 
1246 ἀο]ονιὺ Μιαἀοηαοτῇ | ἐξειργασμένον » 1246 ἴοτγί. γε δὴ Ἡ Ὡλιο 
1262 σκυϑρωπόν]) ΑἸαΐπδ, σκυϑρωπός Ρ 

ΤΠ ατὶρἰ 465, Βδοοῆδο. 4 
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ὅπως νεανίαισι Θηβαίοις ἅμα 

ϑηρῶν ὀριγνῷτ᾽ " ἀλλὰ ϑεομαχεῖν μόνον 128 
οἷός τ᾽ ἐκεῖνος. νουϑετητέος, πάτερ, 

σοὐστίν. τίς αὐτὸν δεῦρ᾽ ἂν ὄψιν εἰς ἐμὴν 
καλέσειεν, ὡς ἴδῃ μὲ τὴν εὐδαίμονα; 

ΚΑ. φεῦ φεῦ" φρονήσασαι μὲν οἷ᾽ ἐδράσατε 
ἀλγήσετ᾽ ἄλγος δεινόν" εἰ δὲ διὰ τέλους 1260 

ἐν τῷδ᾽ ἀεὶ μενεῖτ᾽ ἐν ᾧ καϑέστατε. 

οὐκ εὐτυχοῦσαι δόξετ᾽ οὐχὶ δυστυχεῖν. 
ΑΙ. τί δ᾽ οὐ καλῶς τῶνδ᾽ ἢ τί λυπηρῶς ἔχει; 

ΚΑ. πρῶτον μὲν ἐς τόνδ᾽ αἰϑέρ᾽ ὄμμα σὸν μέϑες. 
Α΄. ἰδού: τί μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰσορᾶν; 130 
ΚΑ. ἔϑ᾽ αὑτὸς ἤ σοι μεταβολὰς ἔχειν δοκεῖ; 
ΑΙ. λαμπρότερος ἢ πρὶν καὶ διιπετέστερος. 
ΚΑ. τὸ δὲ πτοηϑὲν τόδ᾽ ἔτι σῇ ψυχῇ πάρα; 

ΑΙ. οὐκ οἶδα τοὔπος τοῦτο; γίγνομαι δέ πὼς 

ἔννους μετασταϑεῖσα τῶν πάρος φρενῶν. 1210 

ΚΑ. κλύοις ἂν οὖν τι κἀποκρίναι᾽ ἂν σαφῶς: 

Α41΄. ὡς ἐκλέλησμαί γ᾽ ἃ πάρος εἴπομεν, πάτερ. 

ΚΑ. ἐς ποῖον ἦλϑες οἶκον ὑμεναίων μέτα; 
ΑΙ. σπαρτῷ μ᾽ ἔδωκας, ὡς λέγουσ᾽, ᾿Εχίονι. 
ΚΑ. τίς οὖν ἐν οἴκοις παῖς ἐγένετο σῷ πόσει; 121 

ΑΙ. Πενϑεύς, ἐμῇ τε καὶ πατρὸς κοινωνία. 

ΚΑ. τίνος πρόσωπον δῆτ᾽ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις; 

ΑΙ. λέοντος. ὥς γ᾽ ἔφασκον αἵ ϑηρώμεναι. 

ΚΑ͂. σκέψαι νυν ὀρϑῶς᾽ βραχὺς ὁ μόχϑος εἰσιδεῖν. 

ΑΙ. ἔα, τί λεύσσω; τί φέρομεν τόδ᾽ ἐν χεροῖν; 1280 
ΚΑ. ἔἄϑρησον αὐτὸ καὶ σαφέστερον μάϑε. 

ΑΙ. ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

1264 ὅπως] 80Υ1081, ὅτ᾽ ἐν Ρ 1251 σοὐστίν] ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂, σοί τ᾽ 
ἐστιν Ῥ, σοί ᾽στιν Ῥαΐδγ 1261 διειπετέστερος ΕἸΠ]ΤΗΒ]ΘΥ 1208 τόδ᾽ 
ἔτι] ΑἸάϊηδ, τόδέ τι 1209 τοὔπος Ρ, τοὖπος ρ] γίγνομαι (γίνομαι 
1!) δέ πως] γϑύβιι ργόχίτηο ἀθ]θίο γιγνώσκω δέ πως ΚΙγΟΒΠΟΗ͂, κινοῦμαι 
δέ πως ΑἸ]Θὴ 1211 σαφῶς] οίδῖτα, σοφῶς 1212 ἐκλέλησμαι]) 
ΑἸάϊηφ, ἐλέλησμαι ἢ 1214 ἔδωκας ἐς δόμους Ἐ΄. απ. Θοβτηϊαῦύ 
1216 ἐμῇ] ΑἸάϊηδ, ἐμοί 1211 τί μου Ῥ, τίνος ᾿ 1219 πούϑῃηι 
Αρδαδθ δηΐθ βραχὺς παροὺ οὖ δηῦθ ν. Ῥυοχίτηθιη οἵὴ. ., ὀουγοχιῦ 
ΑἸαϊπδ 1280 φέρομεν] ΕἸἼΤΙΒΙ]ΘΥ, φέρομαι Ῥ' | αὐτὸ] αὖτις (1. 6. 
αὖϑις) ΠδΙ5Κ6 



ΒΑΚΧΑῚΙ 51 

ΚΑ. μῶν σοι λέοντι φαίνεται προσεικέναι: 
ΑΓ. οὔκ, ἀλλὰ Πενθέως ἡ τάλαιν᾽ ἔχω κάρα, 

ΚΑ. ἡμαγμένον γε πρόσϑεν ἢ σὲ γνωρίσαι. 128 

ΑΓ... τίς ἔκτανέν νιν; πῶς ἐμὰς ἦλϑ᾽ ἐς χέρας; 

ΚΑ. δύστην᾽ ἀλήϑει᾽, ὡς ἐν οὐ καιρῷ πάρει. 
ΑΓ. λέγ᾽, ὡς τὸ μέλλον καρδία πήδημ᾽ ἔχει. 
ΚΑ. σύ νιν κατέκτας καὶ κασίγνηται σέϑεν. 

ΑΙ. ποῦ δ᾽ ὥλετ᾽; ἦ κατ᾽ οἶκον; ἢ ποίοις τόποις: 1990 

ΚΑ. οὗπερ πρὶν ᾿άκτέωνα διέλαχον κύνες. 
ΑΙ. τί δ᾽ ἐς Κιϑαιρῶν᾽ ἦλϑε δυσδαίμων ὅδε: 

ΚΑ. ἐκερτόμει ϑεὸν δάς τε βακχείας μολών. 

ΑΓ. ἡμεῖς δ᾽ ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ κατήραμεν;: 
ΚΑ. ἐμάνητε, πᾶσά τ᾽ ἐξεβακχεύϑη πόλις. 129 

ΑΓ. Δ,ιόνυδσος ἡμᾶς ὥλεσ᾽, ἄρτι μανϑάνω. 

ΚΑ. ὕβοιν γ᾽ ὑβρισϑείς: ϑεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσϑέ νιν. 
ΑΙ. τὸ φίλτατον δὲ σῶμα ποῦ παιδός, πάτερ; 

ΚΑ. ἐγὼ Ὡς τόδ᾽ ἐξερευνήσας φέρω. 
1. πᾶν ἐρλθριρ δ Ὑπ Δημένον ἌΝ 1800 

Φ «ϑὴ 

ΟἹ. Πενϑεῖ δὲ τί μέρος μῆς ἘΣ ἑμῆς; 

ΚΑ. ὑμῖν ἐγένεϑ' ὅμοιος. οὐ σέβων ϑεόν. 

τοιγὰρ συνῆψε πάντας ἐς μίαν βλάβην, 

ὑμᾶς τὲ τόνδε θ᾽. ὥστε διολέσαι δόμους 
ἌΣ 

κἄμ᾽, ὅστις ἄτεκνος ἀρσένων παίδων γεγὼς 180 

τῆς σῆς τόδ᾽ ἔρνος, ὦ τάλαινα, νηδύος 

αἴσχιστα καὶ κάκιστα κατϑανόνϑ᾽ ὁρῶ, 
5 ᾧ δῶμ᾽ ἀνέβλεφ᾽, ὃς συνεῖχες, ὦ τέκνον, 

τοὐμὸν μέλαϑρον, παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγώς, 

πόλει τε τάρβος ἦσϑα᾽ τὸν γέροντα δὲ 1810 
οὐδεὶς ὑβροίξειν ἤϑελ᾽ εἰσορῶν τὸ σὸν 

1288 προσεικέναι] Βηύποϊς, προσεοικέναι ἢ 1280 ἡμαγμένον] 
Μύβρτδνθ, οἰμωγμένον ' ὠμωγμένον 16χ. Μοδβᾶῃ. ρα. Η. αθο Ν. Μιυβ. 
ΒΘη. 47 ρΡ. 418 1286 ἔκτανέ Ρ | ἦλϑ᾽ ἐς] ΑἸαΐπῶ, ἦλθες Ρ, ἦλϑεν 
ΕἸ 5]6 Υ 1289 κασίγνηται] Μύβρτανθ, κασίγνητοι ᾿ ΠῚ χαΐ κασίγνηται 
Μαυκίδμα 1290 ἢ κατ᾽ ΡῚ ἔοτί. ἢ ̓ ν ποίοις 1291 ᾿Δκτέωνα] Ε]ΠΉΒ]6ν, 
ἀκταίωνα Ρ 1296 ἐμάνη τὲ Ρ 1297 ὕβριν γ᾽] Ηραίῃ, ὕβριν Ρ 
1800 ἢ Ρ | συγκεκχλημένον ᾿, συγλεχλλειμένον ρ. Τιϑοιηδίη ροϑὺ ππης 
γϑύβαση ᾿μαϊοδνὺ ὙΙΟύΟΥ 8 1808 ᾧ Ρ, ϑαρθιίβου. ὅν ρ» | ἀνέβλεφ᾽] 
ΕἸγ5]ου, ἀνέβλεπεν Ρ 

4 



“᾿Ξ ΡΟΝ ΣΝ ἢ 

Ὁ2 ΕὙΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

κάρα" δύμην γὰρ ἀξίαν ἐλάμβανες. 
νῦν δ᾽ ἐκ οὐπον τὰ τ ἐΑΡΕΒΟΠΘΌΜΕΣ 

ὁ Κάδμος ὁ μέγας. ὃς τὸ Θηβαίων γένος 

ἔσπειρα κἀξήμησα κάλλιστον ϑέρος. 181 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν" καὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ὧν ὅμως 
τῶν φιλτάτων ἔμοιγ᾽ ἀριϑμήσῃ, τέκνον" 
οὐχέτι γενείου τοῦδε ϑιγγάνων χερί, 
τὸν μητρὸς αὐδῶν πατέρα προσπτύξῃ, τέκνον, 
λέγων" τίς ἀδικεῖ, τίς σ᾽ ἀτιμάξει, γέρον; 1390 
τίς σὴν ταράσσει καρδίαν λυπηρὸς ὦν; 

λέγ᾽, ὡς κολάξω τὸν ἀδικοῦντά σ᾽, ὦ πάτερ. 
νῦν δ᾽ ἄϑλιος μέν εἰμ᾽ ἐγώ, τλήμων δὲ σύ, 
οἰκτρὰ δὲ μήτηρ, τλήμονες δὲ σύγγονοι. 
εἰ δ᾽ ἔστιν ὅστις δαιμόνων ὑπερφρονεῖ, 1898 

ἐς τοῦδ᾽ ἀϑρήσας ϑάνατον ἡγείσϑω ϑεούς. 

ΧΟ. τὸ μὲν σὸν ἀλγῶ, όσὉ σὸς δ᾽ ἔχει δίκην 
παῖς παιδὸς ἀξίαν μέν. ἀλγεινὴν δὲ σοί. 

1 ὁ ΣΝ τος νι γὰρ τἄμ᾽ ὅσῳ δὐρηξι 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 

δράκων γενήσῃ μεταβαλών, δάμαρ τε σή. 1380 

1812 ἐλάμβανες] Ἠδγηδηπ, ἐλάμβανεν Ῥ 1817 τέκνον] Ἠδίβίζο, 
τέκνων Ῥ 1818 ϑιγγάνων] Βτοᾶθδι, ϑιγγάνω Ῥ 1819 προσπτύξη Ρ, 
5864 ν᾽ 6Χ 8 ΟΟΥ. ᾿ 1820 τίς] ΒδιΉ65, τίς σ᾽ Ῥ 1829 Ἰδοιχηδτη 
(ϑαῦ15. διῃρ]δτη) ροϑῦ ἤσππο γϑύβαμι βαθαιϊὺ ΤΥ 10. ΟἿ. Αγϑίῃ. ἴῃ ἘΠού. 
αν. δα. ὟΥΖ. ΙΧ τ. ὅ8δ1 παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ τοῦ Πενϑέως ἡ μήτηρ ᾿Δγαύη 
ἀπαλλαγεῖσα τῆς μανίας καὶ γνωρίσασα τὸν παῖδα τὸν ἑαυτῆς διεσπασμέ- 

γον κατηγορεῖ μὲν αὑτῆς, ἔλεον δὲ κινεῖ οὖ Ῥ. ὅ90 τοῦτον τὸν τρόπον 
κεκίνηκεν Εὐριπίδης οἶκτον ἐπὶ τῷ Πενϑεῖ κινῆσαι βουλόμενος. ἕκαστον 
γὰρ αὐτοῦ τῶν μελῶν ἡ μήτηρ ἕν ταῖς χερσὶ κρατοῦσα καϑ' ἕχαστον 
αὐτῶν οἰκχτίζεται. ᾧυθια, οχ ΒΘΟΟΠΙΒ Ἐαυϊρ ας δα ΐδυύ 5680]. ΑὐἹβίορῃ. 
ΡΙαΙ. 907 νϑυβαπι: εἰ μὴ γὰρ ἴδιον ἔλαβον ἐς χέρας (ἔοτῦ. ἐν χερσὶν) 
μύσος, υϊὸ Ἰδουηδθ {πραϊῦ ἸΙᾶθὰ ΤΥ. Ἐπ [μιοΐϑη. ῬΙβο. ὁ. 3 
γοῦρω καϑάπερ τινὰ Πενϑέα ἢ Ὀρφέα ..λακιστὸν ἐν πέτραισιν εὑρέσϑαι 
μόρον πὰς τγούθα] Μύβρτανθ. (Ἰοβϑαγαμπι Απὐαὐ]οἰδίαθ ἴῃ ΒΘΚΚ. 
Απροᾶ. Ρ. 87 γαυριᾶν᾽ καὶ τοῦτο μέμφονται. . Εὐριπίδης Βάκχχαις οἱ 
Ῥ. 106 λελάβημαι' ἀντὶ τοῦ εἴλημμαι.. Εὐριπίδης Βάλχχαις αἸΐογα ἤουῦ͵ 
δα ν. 1241 τϑίβυθμπδ, αἰύθγδιη δα λελημμένος γ. 1102. Ῥου Θ 8. τποπαῖϊῦ 
Ε]ΤΉ5]Θυ. Τηΐθογο οοαϊοθ αὐοραῦασ δαοίον ΟἸμσῖθὺ. ῥϑὺ., οαϊὰβ ν. 1812 5α. 
Ῥούβοι, 1466--8 Βυγρθβ 6χ Βοὺ ἴοοὸ στϑρϑύϊνιῦ, 41105 Ηδυθαηρ,, ΤΟ ΒΒΟΗ͂ 
ῬΆ1]0]. 1Π τ. 78 5α4., 4111 πὸ γϑγοοδνυθυπηῦ 1880 οπι, 2, 6 5080]. 
ῬΙοηγΒ. θυ. 891 ρῥγούαὺ Βγθάον, τϑοθριὺ Μαύιδθ 



ΒΑΚΧΑΙ ῆ8 

ἣν [άρεος ἔσχες ““ρμονίαν ϑνητὸς γεγώς. 1389 

ἐκϑηριωϑεῖσ᾽ ὔὄφεος ἀλλάξει τύπον, 1331 
ὄχον δὲ μόσχων, χρησμὸς ὡς λέγει Διός, 

ἐλᾷς μετ᾽ ἀλόχου, βαρβάρων ἡγούμενος. 
πολλὰς δὲ πέρσεις ἀναρέϑμῳ στρατεύματι 138 
πόλεις" ὅταν δὲ “οξίου χρηστήριον 
διαρπάσωσι, νόστον ἄϑλιον πάλιν 

σχήσουσι" σὲ δ᾽ ἴάρης ᾿Φρμονίαν τε ῥύσεται 
μακάρων τ᾽ ἐς αἷαν σὸν καϑιδρύσει βίον. 

ταῦτ᾽ οὐχὶ ϑνητοῦ πατρὸς ἐχκγεγὼς λέγω 1840 
Διόνυσος. ἀλλὰ Ζηνός" εἰ δὲ σωφρονεῖν 

ἔγνωϑ᾽, ὅτ᾽ οὐκ ἠϑέλετε, τὸν Ζ΄ιὸς γόνον 
εὐδαιμονοῖτ᾽ ἂν σύμμαχον κεκτημένοι. 

ΑΓ. ΔδΔιόνυσε, λισσόμεσϑά σ΄. ἠδικήκαμεν. 

21. ὄψ᾽ ἐμάϑεϑ᾽ ἡμᾶς, ὅτε δὲ χρῆν, οὐκ ἤδετε. 184ὅ 
ΑΓ. ἐγνώκαμεν ταῦτ᾽ - ἀλλ᾽ ἐπεξέρχῃ λίαν. 
241. καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν ϑεὸς γεγὼς ὑβριξόμην. 
“1. ὀργὰς πρέπει ϑεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσθαι βροτοῖς. 

21. πάλαι τάδε Ζεὺς οὑμὸς ἐπένευσεν πατήρ. 

ΑΓ. αἰαῖ, δέδοκται, πρέσβυ. τλήμονες φυγαί. 1880 
21.. τί δῆτα μέλλεϑ᾽ ἅπερ ἀναγκαίως ἔχει: 

ΚΑ. ὦ τέκνον. ὡς ἐς δεινὸν ἤλθομεν κακόν, 

σύ ὃϑ᾽ ἡ τάλαινα σύγγονοί τε σαί, 

ἐγώ 8᾽ ὁ τλήμων βαρβάρους ἀφέξομαι 

γέρων μέτοικος" ἔτι δέ μοὐστὶ ϑέσφατον π- ο9ὺ 

ἐς ᾿Ελλάδ᾽ ἀγαγεῖν μιγάδα βάρβαρον στρατόν. 
καὶ τὴν Γάρεως παῖδ᾽ ᾿Ζρμονίαν, δάμαρτ᾽ ἐμήν. 

1882, 1381 Ἰηγϑύβο οὐγϊπθ Βδθοὺ Ρ, ἐγαηβροβαϊῦ ϑοθῆοθπθ 1882 “ἥρμο- 
νίαν] ΔἸΙάϊπδ, ἁρμονίας 1888 ὄχον] ΑἸαϊπα, ὄχων 1884 ἑλᾷς Ρ 
1841 σοφρονεῖν , οοΥΥ. 1842 ἄγνωθ᾽ Ῥ, οοΥῇἷ. » 1844. 1846. 1848 
Οδάϊηο για , οοὐν. ΕΠΤΒΙΟΥ 1844 λισσόμεσϑα])] ΑἸά]μηδ, λισσόμεϑα 
" 1846 ἐμάϑεϑ'᾽.. ἤδετε] ΑἸαϊηα, ἐμέϑετ᾽.. εἴδετε Ῥ' Οὗ. ΒΕΚΚ. 
Απρϑοᾶ. Ρ. 98 ἥδεται (ἤδετε ἘΠτΩ5]6γ)" Εὐριπίδης Βάκχαις | δ᾽ ἐχρῆν Ρ 
1847 ὑμῶν] Μιοίοταβ, ἡμῶν ᾿Ξ. Ῥοϑὺ 1848 πομῃῦ]ϊα ἰηὐθυοι 1586 
νιἀθηύατν 1849 τάδε] ΑἸά]πῶ, τάγε Ῥ | ἐπαίνεσε Ὁ, ἐπένευσεν ρ 
1880 τλήμονες] ΔΑΙάϊηα, τήλμονες Ψ 1808 ἐγὼ σύ 8᾽ ῬαϊΘγ. Ῥοβὺ ἔυσμο 
ν. ΠΟΠΠ.]]ὰ ΘΧΟΙ 1586. νἀ θηύατ 1805 μοὐστὶ] Μ. ΗἩδαρύ, μοι τὸ ", 
Οὗ, ΟΠ υῖδύ. ραῦ. 1610 ἔστι γὰρ τὸ ϑέσφατον 



54 ΕΥΡΙΠΙΔΟῪ 

δράκων δρακαίνης {σχῆμ᾽ ἔχουσαν ἀγρίας 

ἄξω ᾽πὶ βωμοὺς καὶ τάφους ᾿Ελληνικούς, 

ἡγούμενος λόγχαισιν" οὐδὲ παύσομαι 1860 
κακῶν ὃ τλήμων. οὐδὲ τὸν καταιβάτην 
᾿“χέροντα πλεύσας ἥσυχος γενήσομαι. 

ΑΙ. ὦ πάτερ, ἐγὼ δὲ σοῦ στερεῖσα φεύξομαι. 
ΚΑ. τί μ᾽ ἀμφιβάλλεις χερσίν, ὦ τάλαινα παῖ, 

ὄρνιν ὅπως κηφῆνα πολιόχρων κύκνον; 180 

ΑΙ. ποῖ γὰρ τράπωμαι πατρίδος ἐκβεβλημένη; 

ΚΑ. οὐκ οἶδα, τέκνον᾽ μικρὸς ἐπίκουρος πατήρ. 

ΑΓΓ. χαῖρ᾽. ὦ μέλαϑρον, χαῖρ᾽, ὦ πατρία 
πόλις" ἐκλείπω σ᾽ ἐπὶ δυστυχίᾳ 
φυγὰς ἔκ ϑαλάμων. 1810 

ΚΑ. στεῖχέ νυν. ὦ παῖ, τὸν ᾿Δρισταίου 

ΑΙ. στένομαί σὲ. πάτερ. ΚΑ. κἀγὼ σέ, τέκνον, 

καὶ σὰς ἐδάκρυσα κασιγνήτας. 

ΑΙ. δεινῶς γὰρ τάνδ᾽ αἰκίαν 
ΖΙιόνυδσος ἄνα 181 

τοὺς σοὺς εἰς οἴκους ἔφερεν. 

ΚΑ. καὶ γὰρ ἔπαδχεν δεινὰ πρὸς ὑμῶν, 
ἀγέραστον ἔχων ὄνομ᾽ ἐν Θήβαις. 

ΑΓ... χαῖρε, πάτερ. μοιι ΚΑ. χαῖρ᾽, ὦ μελέα 
ϑύγατερ. χαλεπῶς δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἂν ἥκοις. 1880 

4. ἄγετ᾽, ὦ πομποί, μὲ κασιγνήτας 

ἵνα δσυμφυγάδας ληψόμεϑ' οἰκτράς. 

1868 σχῆμ᾽ ϑυαρρ]ονιὺ Νδαοῖὶς (οὔν. 9ο0η. 992), φύσιν ΑἸαϊηδ [ ἀγρίας] 
Τιϑηίηρ, ἀγρίαν Ρ 1808 στερεῖσα)] Βᾶγηθβ, στερηϑεῖσα Ῥ 186 ὄρνιν] 
ΕἸΤΏΒΙΘΥ, ὄρνις  (ὄρνυϑ'᾽ ἨδΑ.Π) | πολιόχρων] Μυβρτᾶνθ, πολιόχρως 
(πολιόχροα ἨΘΑ[Π) | κύκνον] Ἡθεΐῃ, κύκνος Τ᾿ 1867 σμικρὸς ἘΠΤΊΒ]ΟΥ 
1868. 1311. 1874 ποίδϑ οἵη. ἢ, δααϊα!ὺ ΑἸάϊηα 1868 πατρία] ΕἸ ΤΉΒ]ΘΥ, 
πατρῴα . Ῥοβδὺ 1871 Ἰδοιαηδϑιη ᾿Ἰηα]οανὺ Ἠθιγη8 1 1812 στένομαι] 
ΕΠ]τ 5] ον (στένομεν Βτοάθδα), στέρομαι Ῥ| κἀγὼ σέ] Βαγπθ5, κἀγὼ Ρ 
1878 κασιγνήτας] ΒδΥποβ, κασιγνήτους ᾿ 1814 τήνδ᾽ πον δεινῶς 
ἄγρας τήνδ᾽ (τα ] τη τῆσδ᾽) αἰκίαν ννοΙᾶάσθῃ, ἴον. δεινῶς δεινὴν τήνδ᾽ 
αἵἴκίαν 1816 τοὺς σούς, πάτερ, εἰς Ἠοττηδηη | ἔφερε Ρ 19 [6 
καὶ γὰρ ἔπασχεν] ροβὺ Βούμίθιη Ηθδιτήδημ, 411. καὶ γὰρ ἔπασχον ἢ 
1878 ἀγέραστον] Βαᾶτποβ, ἀγέρατον ΤΊ] ἔχων ὄνομ᾽ 1 ΛΙαΙϊπδ, ὄνομ᾽ ἔχων 

Ρ 1819 πάτερ] ΑἸάϊηδ, ὦ περ Ρ 1880 χαλεπῶς δ᾽ ΒδΙδ[κ6, χαλεπῶς 
Ῥ 1882 ληψόμεϑ'᾽ ΕἸ]5]Θγ, ληψώμεϑ᾽ 



ΧΟ. 

ΒΑΚΧΑΙ δῦ 

ἔλθοιμι δ᾽ ὅπου 

μήτε Κιϑαιρὼν (ἔμ᾽ ἴδοι» μιαρὸς. 
μήτε Κιϑαιρῶν᾽ ὄσσοισιν ἐγώ, 188 

ιήϑ᾽ ὅϑι ϑύρσου μνῆμ᾽ ἀνάκειται" 
Βάκχαις δ᾽ ἄλλαισι μέλοιεν. 
πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι ϑεοί:" 

καὶ τὰ δοκηϑέντ᾽ οὐκ ἐτελέσϑη, 1890 

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε ϑεός. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

1884 ἔμ᾽ ἴδοι ϑιρριθνιὺ Ξομποθηϊαη βθοαύαβ ΚΙΤΟΠΠΟΙ͂ (μιαρός μ᾽ 
ἐσίδοι Μυβργανθ)ὺ 1887 Βάλχαις] ΑἸάΙπὰ, βάκχαισι ᾿, Βάκχαι Μδάνϊρσ 
1891 πόρον] ΑἸάϊπδ, πόρων ΡῚ] εὗρε Ρ. -- ϑὺὐυθπογιρδιὺ τέλος εὐριπίδου 
βακχῶν Ρ 



ΑΡΡΕΝΩΗΟΙΧ 

οΟΠΙ θοῦ 5 ΤΠ 5 ὈΥΟΌΘΌ1165 ΘΟΠἑ]Π6Π18. 

Αὐρύχτη. 11η. θ γενομένοις ΠΘΒΟΙΟ 015 7 τὸν ϑεὸν καὶ τὰς ἄλλας 
Ἡρθυᾶμη 1086. πράττει πάντα, ὡς κατ᾽ ἄνθρωπον τολμῶν οὐ 175α. 
διεσάφησεν, ἵνα μὴ ἔργοις ἢ λόγοις ἘΠΥΒΙΘΥ. 18 ὑπό τινος τῶν ἔχτοτε 
ἨἩρυτηδηη 

Ηδπο ἰδρυϊαιη αὖ ΤρΕΙσθηΐαη ἀπ]. ἃ0 ατΙρΙ 6 τοϊηοῦθ ᾿πίρυ- 
Ῥοϊαύδτιη. ᾿παϊοοωῦ ΒοΟΘΟΚῊ 

Ν. 1 Ῥυϊβοίϊδῃυστη ααἱ Βαροὺ Θηβαίαν κατά Ἰ6ρΊ586 Θηβαίαν πλάκα 
Ῥαϊεὺ Μ. Ηδυρύ 4 βροτησίᾳ ΟΔΙΏΡΘΥ θ--ὉΟ ἀοΙ]οὺ ΚΙ ΚΘΗ Υσ 
8 τυφόμενα) σῴζοντα .. 4. Ἠδγίμηδη | δίου τ΄ ἔτι πυρὸς ῬοΥβοπ, ἁδροῦ 
(οχ ῬΙαθαγομο) τὲ πυρὸς ἔτι Ἠδγύαπρ' 9 ἀο]οὺ ΟΟἸ] τη 

14 Περσῶν δ᾽ ἘΠ]ΤΛΒΙΘΥ 14--19 οὐ 21--2ὅ δαάιοϊοβ. ρυΐαὺ ΤΙΒΘΠΘΥ, 
Θοβάβθιῃ οὐ 28---81. 89---42, 50---ὅ4 ἀο]οὺ Ομν. Βδῖθυ (80. 81. 38. 86---88, 
ἴῃ ν. ϑ8ῦ ὁμοῦ φῬΙο ὅὕσαν οὕτῃ [ἴβθῆθυο βου θΘη5, 88---42, δ0---68 ἀοΙ]οῦ 
ΚΙΙΚΟΗ τοὺ 

20 αοΙοῦ, 28 ροβϑὺ 2ὅ ὑγδηβροηθηβ οὖ ροϑὺ 88 Ἰἰδοῦπϑηη βὐθιθη8, 
α. Βοιμμαγαγν, 1ὔθπι 20 αἀθ]θὺ, βου 6 η5 22 τελετὰς ἐδείχϑην οὐτὰ ΚΊτοΙ- 
μοίβο, Ο. ΒοοΚ | τήνδε πρώτην Οονοῦ. Ῥοβὺ 20 οἱττη Ἰφοῦηδτη πὐαθιθθ τα 

21 τἀκεῖ ὙΥδταονιζ 22 ἐμφανῶς ΟἸτΙδύ. ραῦ. 1664, πὑπ86 τελετὰς 
ἐδείχϑην ἐμφανῶς ΚιγοΟΒΒΟΙ͂, Ῥοβὺ 22 Ἰδουηϑιη βὐαύαιῦ ῬΆΪΘΥ 28 πρώτας 
γε ὥοβοθηθ. οιβαση ἀθ]θῦ, ΒΟΥ ΌΘηΒ 21 κἀκεῖ ᾿᾽χόρευσα, ΒΟΘΟΚᾺ 
28---ῦ ἀο]οὺ ΑἸύβδῦβο 28 μοιχευϑεῖσαν Ηθοΐῃ [| ϑνητῶν οἸΐτη ΕΠΤηΒΙΘΥ 
29 τήνδ᾽ ῬΑΙΘΥ 

80--- 84 ἀο]οὺ ΟΟΙ]τηδηη 81 ὅτι] οὗ ΜΕΚΙοΙ 82 νιν] νυν 
Η. ϑύθρμδπαβ | αὐτάς τ᾽ Μεθ 88 δικορύφοις ῬΙΘΥΒΟΠ | ἀνορόφοις .. 
στέγαις ΜοΚΙοΙ, συνορόφους ἧνται πέτρας ΑΥπΐπη | κεῖνται ὈΒΘΠΘΥ 

51 5αᾳ. ξητῇ σὺν ὕπλοις .. ἄγειν, ἔγχη συνάψω Ἐ᾿. απ. Βομτηϊαὺ 
δ Μαινάδων ἘΠΤΒ]ΘΥ ὅ8 ϑεῖον ϑομοθηθ, γνωτὸν ΙΖ]. δὅ8 86. ἀλ- 
λάξας ἐγὼ μορφὴν ἐμὴν Ἠθυτηδηη ὅ4 ροβὺ 22 οο]]οοαῦ ΑἸ]6η 
ὅ0 54. δηΐθ ὅδ᾽ ὑγαπβροηΐ, απΐθ ὅθ νϑύβαμι (ἤδη δ᾽ ἐπῆλϑον ἄσσον αἵδε 
δωμάτων) ᾿ηΐθυοι 1556. γαῦπβ, ΑΥ̓ΤῚ ἢ 

61 Πενϑέως ὃν σέβει Αγ 68 ἐλϑὼν γυναιξὶ Ε'. ὅτι. Βοβηηϊαῦ 
οὕ παραμείψασα Ἡθεαΐῃ, μεταμείψασα ΜΌΒΡΤΑΥΘ 00 βρομιώτην ν6] 
βρομιῶτις Ηρητηδηῃ | τὸν πόνον ϑόμοθπθ, ᾽γὼ πόνον Ἠθννοιάθη 
67 ἁζομένα ϑεόν Ἡδηηδηη 68 αἰξογθιη τίς ὁδῷ ἀο]οὺ Βούμθ. Τοι- 
ὑϊατη τίς ἀο]οὺ (04 γᾷς τοῦ 618) ἘΠΤΉΒΙΘΥῪ 

11 γὰρ εὐοῖ (ν61 γὰρ ὦνα, 4ιόνυσέ, σ᾽) ΦΔοΟΌΒ, γὰρ ἤδη Βτηυποῖ | 
ὑμνήσω “΄ἰόνυσον Βοίμα | ὑμνήσω] κελαδήσω Ἠθητηδηῃ, μελετῶ ΑἸ ΠδαΒ 
12 ὦ ἀο]οῦ Νάυοῖκ | αἰδήμων Μυβρτᾶνθ 
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81 πλόκαμόν τε στεφανωϑείς Ἐ]ΤΏΒΙΘΥ 88 ὃν πόδ᾽ ἔχουσ᾽ Μυε- 
ογᾶνθ, ὃν ἔχουσ᾽ ΝδποΙς 89 5αᾳ. ἀνάγκαις ἁπτομένα Ζιὸς βροντᾷ (ν6] 
βρονταῖς) Ῥυτρο!α 

98 κεραυνοπλῆγα (οὐ 11 ὁσίοις καϑαρμοῖς) Ἡθητηᾶπη 94 56. λοχίαις 
. παλάμαις Δ 0ΟΌ5 

102 ἔνϑεν ὑγρὰν σπεῖραν ὄφεων ᾿δη]6 [ κηροτρόφον Μυβργᾶδνθο, 
ϑηροφόρον Μοτῖοο, ϑηρότροφον ΑἸ]Θη 

111 στικτά ἼγηΥ0]}] | τ᾽] δ᾽ Δρορυδρῆς ῬδΥ]Β1ηδ, 112 πλοκάμων 
ποκάδων ΤλΘΙ5 6 112 54. πλοκάμοις μαλλῶν Μυαβθρτανθ 114 ϑιασοῦσϑ' 
Μύυβρστανθ 11 Βρόμιον ὕστις ἄγει Βοίο, Βρόμιος ὅσιος ἄγει Ῥυγροϊ]ά, 
Βρόμιος ἔς τ᾽ ἀνάγει ΟδτηρΟΥ [ οὐϊαιη ὁπόταν ἄγῃ ΕΠ]ΠΊΒΙΟΥ, ὅταν ἄγῃ 
οἶα Ὠιπαουΐ 1106 μένει] πολεῖ Β΄. ααι. Βομτηῖαί 118 ἀπὸ κερ- 
κίδων ΠΘΙΒΚΘ 

198 τρικόρυϑές γ᾽ ἵν᾽ ἄντροις Βητποῖκ, τρικόρυϑες ἔνϑ᾽ ἐν ἄντροις 
ΠΟΌΥΘΘ 126 544. εὗρον εὐοῖ. ἀνὰ δὲ Βάκχια κέρασαν... πνεύματα 
(ἀο]θῦο συντόνῳ) ΑἸύπαθβ 126 ἀνὰ δὲ βακχείαν σύντονον Ῥοτίαβ, ἀνὰ 
δὲ σύντονα Βαχχίῳ Οδιηροι, βακχείῳ δ᾽ ἀνὰ (οὰπι ἘΘΙ5]10) συντόνῳ νΕ] 
ἀνὰ δὲ σύντονα βακχίῳ γ6] ροίϊι8 ἀνὰ δὲ Βαχχάδι συντόνῳ ἨδΥΤΉΔΠΗ, 
βαχχείᾳ δ᾽ ἀνὰ συντόνῳ ΠΟΌΤΘΘ, βακχχεῖον δ᾽ ἀνὰ τύμπανον ΟΟἸ]]τηΔ ΠΗ, 
αὐδᾷ βάχχια συντόνῳ (οὺ 128 πνεύματα) οἸπι οοπϊοίοθαπι, βαλχχείῳ δ᾽ 
ἀνὰ τυμπάνῳ ἘδαΥ]6 | βακχχικὰ Μαβροτανθ [ εὐτόνῳ ΒΟΘΟΚΒ 12656α. ἀνὰ δὲ 
βάχχια συντόνων.. ἁδυβοᾶν... πνεύματα ϑομοομθ 128 πνεύματα ΟδΙΏΡΟΥ 

180 μαινόμενοι] δεχόμενοι ΘΙ5Κ6 181 ματέρος ἐξάνυσαν τελετάς 

Μαβρτανθ 1356 ἧδος ἐν ὄρεσιν Μιδβρτανο | ὅς τ᾽ ἂν Ἡδηηδμμη, χῶταν 
(οὺ οὔρεσι) . 5. Ποιὰ 18654. ἐν ϑιάσοις δρομαίοις σπεύσῃ ποδὶ 
νεβρίδ᾽ ἔχων ΟΟΙ]ηᾶπη 187 πέσῃς ΟΌΥΘΘ, παύσῃ οἸτη Ὀιπαοτῖ, σεύῃ 
Νδυοῖ | πεδόσ᾽ ὃ Μαβρσγανθ. ΡῬοβὺ πεδόσε δυη] 1 οΥθμι. Ἰδοῦηδτη βού 
Ἠδτίαπρ' | νεβρίδ᾽ Νῶποκ 188 ἀγρεύων] ἀρτύων Μυβρτᾶνθ 

140 εἰς ὄρεα] ἐπιχαρέα Μυβργανθ [ Φρύγια] Ζίνδυμα ΟΘ]Βομ]θ σου 
“ύδιά 8᾽ ΕΠτηβΙον, “ύδιά τε Ἠδγύαηρ. Δ ϑύϑιη ροβϑὺ 141 ἐγαηϑροιμῦ 
ΘΟΌΤΘ6 141 ὅ γ᾽ ΟΟἸἸμμδ πη | εὖοΐ ροβϑὺ νέχταρι 144 ἰγδηβροηῖῦ 
ὙΠ δον. Ῥοϑὺ εὐοῖ 8]. υ]ἃ οχοϊάϊθθθ ραϊαῦ Ηδυίαμηρ' 144 δ᾽ 
ὠλιβάνου ἘρΙΒΙτα [| καπνὸν Ποῦ 1415 ὁ Βαλχχεὺς ἀνέχων 
ὙΝΠδτηον, 147 αἰϑύσσει ῬΊογΒοη 148 δρόμῳ, τοὺς χοροὺς Βηθποκ, 
δρόμῳ τε χοροὺς ἘΠΙΙΒΙΘΥ, δρόμῳ, χοροὺς Ἠριτηᾶημη. Ἰθοῦϊβ νΘ 18 
δρόμῳ καὶ χοροῖς 5ο.1010ὺ πλανάτας ἐρεϑίζων ὙΝΠδτπον | χοροὺς 
ἐρεϑίζων πλανάταις ΠΘΙ5Ικ6 149 ἰακχαῖς ΠΙΠαοΥ 

160 τρυφερόν τε Ιου | πλόκαμόν τ᾽ Ἠθαίῃ, βόστρυχον 
8116 | ῥίπτει, πἰδὶ αὐἱᾷ ἀοϑὶύ, ΘΙ 5 Κ6 101 ἅμ᾽ εὐάσμασιν Ἡδγύππηρ | 
ἔπη βρέμει Νασοκ 168 αἰξουστη ὦ ἴτε Βάχχαι ἀο]οῦ Βοίπα 1584 χρυ- 
σορόα ΕἸ τΆΒ]οΥ | γλιδὰ γιοίοΥα5 158 ροϑὺ 166 ὑγδῃδρομῖὺ Υ̓Π] διπλόον ᾿ 
101 εὖα τὸν εὖον Ἠεδτίαῃρ 

104 φοιτάσι φφοιτάσιν) 4. Η. Η. ϑοβιαύ, φοιτάσι (Βαλχίσιν᾽ 
Ομ τῖϑῦ. ΑἸύθυυμ εἰς ὄρος ἀδ6]οὺ Ἡθυτηδηῃ 1609 ἴουὺ. ἄγω 

1τ6 ἀναίρειν Μυβρτανο, ἀνάσσειν Ἠατσηρ 1178 ἠσθόμην] ἡδόμην 
Αθιῃι. Ῥοχύαβ 179 ἐν δόμοις ΟἸΐτη ΘΟὨΙΟΙΘΌδΙη 

181 5.. δεῖ γάρ νιν ὃς πέφηνεν ἀνθρώποις ϑεός (οδοἰθι15. 46]6 18) 
ΜοκΙον 182 οἷς πέφην᾽ ἐν Μυβργανο 186 ἀο]οὺ Ῥυϊηζ 188 ἐπιλε- 
λήσμεϑ' ἠθέων ΤΙ, οὐ λελείμμεϑ᾽ ἠθέων ἘΠ. τ. Βομιιϊάύ, ἐπιλε- 

9. ὦ, λήσμεϑ'᾽ ἵλεῳ Ἠοπδιηδῃ 
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197 μακρὸν τὸ μέλλον ΒδΥτΘΒ5, μακρὸν τί μέλλειν ΕΔΘΠ56, αἰσχρόν 
γε μέλλειν Β΄. αα. ϑομτηιαὺ 

200 οὐδ᾽ ἂν σοφιζοίμεσϑα ῬΟ]]16. Ῥοδὺ 200 ποπμμ]]8, ἄθθϑϑθ ραΐαί 
Κιγτοβμοῆι 201 πάτρας παραδοχὰς ἅσϑ᾽ Ο. αοτϑιῃ | (ἄτϑ'᾽ {Ππ6 ποτ) 
201 8564. πατρίους παραδοχὰς τὰς .. χρόνῳ τηροῦντες" οὐδεὶς τάσδε Ηρτ- 
ννοτάθη. ϑυβιιβ ἀθ]ϑὺ ΟὉ]]τηθπη. 202 λόγοις Ε]ΤΙΒ]ΘΥ 206 διείρηχ᾽ 
". αα. ϑομιηιαύ 2065. οὔτε τὸν νέον εἰ χρὴ χορεύειν Μαεϊῖδο, 
τάθιι οὖ οὔτε τὸν γεραίτερον ΕῚΧ 2017 ἐχρῆν ΑἸάϊηφ, ϑέλει Θιπᾶοτῇ, 
χρήζων Νάιοκ, οἵ χρὴ Β΄. Θὰ. Βομηαῦ, χρείη 6τι. ὙΥοΙ, χαίρει (οὐ 
χορξύοντ᾽) [ΒΘ ΠΟΥ 209. οὔΐϊϑιη διαριϑμῶν δ᾽ οὐδέν᾽ Ἠθαΐῃ, δίχ᾽ 
ἁἀριϑμῶν δ᾽ οὐδὲν 666], διαρϑρῶν δ᾽ οὐδὲν Οδιηρον, δι᾽ ἀριϑμοῦ δ᾽ 
οὐδὲν Νάποϊς, δίχ᾽ εἴργων δ᾽ οὐδέν᾽ 1,.. Βομτα!αῦ,: διαιρῶν δ᾽ οὐδὲν 
Βηϑάν, παραλιπὼν δ᾽ οὐδέν᾽ ϑαπάγη, ἀπωϑῶν δ᾽ οὐδέν᾽ Ἐ΄. απ. ϑομιηηϊαί 
δ᾽ ὧδ᾽ ἐναύξεσϑαι ἘΔΘΉΒ6 

211 ἐγὼ προηγητὴρ λόγων Ε8116 | σοι, λόγων] ὧν ὁρῶ Ἐ'. ατπι. ΒοΒηηαῦ 
212 τί φῶ: πρὸς οἴκους Β΄. τα. δομηηιαύ 218 ἀο]οὺ Βρϑυριηϑηῃ 

21δ ἀο]θῦ αὖ οχ ΗΙΡΡ. 281 οἰπούμπμη οὐ 216 βουιθιὺ οαπὶ Βγοάδθο κλύω 
νεοχμὰ, ᾿ΪδῚ ὈΠῸΝ γ6] Ὀ] 165. νου δηΐθ 216 ϑχοιἀθυϊηῦ, ΟΠ. ΒδΊοΥ 

224 δὴ] δεῖ Ἡ. δύορμαηυβ. δούβϑυαμη αθ]οὺ ΟΟ]]τηδππ (225 τ᾽ 5011- 
Ὀ6Π5), ροϑὺ 220 ὑγαπβροι Ο. (οούς 224 56. ἀο]οὺ ΤιθῦΖοὶ 

282 πανούργου Νϑδποῖς 288---8 ἀο]οὺ ΤΊΘύΖοὶ 28ὅ εὔκοσμος 
κόμην Ἡ. ϑίορμδμπιβ, εὐόσμου κόμης ΠδΙΒΚκΘ, εὔοσμος κόμην Βγθποῖς, 
εὔοσμος κόμης 1. ἨρΙ]δηα, εὐοσμῶν κόμην (γ61] κόμης) ΤΥ Τ6]]} 
285 5α. εὔοσμον κόμην οἴνῳ γανωϑεὶς Δ. Οαοοάμν!ῃ 286 οἰνωπά τ᾽ 
ὄσσε Ἠατνίυπηρ, οἰνώψ, ἐν ὄσσοις ΟἸἸτη ΘΟΠΙΟΙΘΌδιη, ἔοτύ. οἰνῶπας ὄφει 
288 προτέλεια τάσσων Μοίσροι [| προπίνων Ν᾽ ὩΙΟΚΘΗΘΟΙ 289- 41 ἀο]ού 
ΜΙιδάοηαονέ Βοθοκδίαιῃ (ὅτ. ὑγῶρ. Ῥυϊηο. Ὁ. 818 544.) βϑοαύαβ, ὑγωμβρομῖῦ 
Ῥοϑὺ 247 οὕτὴ ϑομοθηϊο Κιγομμοῖϊ, ααἱ 6ο5. οἱ ροϑὺ 246 οοἰἸ]οοεθαῦ, 
ΒΟΙΌΘη5 247 ὕβρεις ὑβρίξονθ᾽ 

242 ἐκεῖνον εἶναί φησι, ἘΠΤΆΒ]6Υ | Ζιόνυσος ϑεός ΠΘΙ5Κ6) Ζιόνυσον] 
τὸν Σεμέλης Οδηρο 248 οὐϊδιη ἐκεῖνος ὃς μηρῷ ποτ᾽ ἐρράφη [Ἀ6Ί5]κ6 
νιν ἐρράφϑαι Βτυποκ 244 ὃς] ὅτ᾽ Τιοηἰΐηρ, ὅς γ᾽ Οδτηροι [ κερανυνίοις 
ΕῚΧ 240 ὅτι] ἣ ΟδΙΡΘΥ 247 ὕβρισμ᾽ ὑβρίζειν ἘΠτΆΒΙΘΥ, ϑεοὺς 
ὑβρίξειν δι, τοιαῦϑ'᾽ ὑβρίζων, νϑύϑῦτη δηΐθ 242 {γαηβθΟπθη8 οὐ 24286. 
ἐκεῖνον .. ἐκεῖνον ΒΟΙΊΌΘη5, Ἠδιπηβοθίμ, ἴον. ταῦτ᾽ οὐχ ὑβρίξειν 

2561 βακχεύοντ᾽ " ἐναίρομαι (γ61] βακχχεύοντα᾽ μαίνομαι), πάτερ Μαυϑ- 
στδνθ, βακχλχεύοντας᾽ αἰδοῦμαι, πάτερ Ῥοΐβομ, βαχχεύοντας" ἀλλὰ μαίνομαι 
Νδῦοῖ (ἀλλ᾽ ἀγαίομαι. Ναθοιὴ) [ ἀναίνομαι δ᾽ ὁρᾶν Καγϑδον [ βακχχεύοντα᾽" 
πάντ᾽ ἀναίνομαι ν6}] βαχχεύοντα᾽ νῦν δ᾽ ἀναίνομαι ΟἸϊπι ΘΟΙΙΟΙΘΌΔΙΩ, 
ον. βακχχεύοντας᾽ ἀλλ᾽ ἀναίνομαι δῦ τόνδ᾽ οὐ ϑέλεις Βοίμθ 
267 πτερωτά Πουινογάθῃ 208 κεὶ μὴ Ναδυοῖς 269 καϑῇ ἂν ΝΑΌΘΥ 

261 5αᾳ. ἀο]οὺῦ, βουϊθθπβ 260 εἰσάγων νεανίσνν, ΟΟἸἸτηδπμῃ, 260---262 
δοϊοῖς Β΄. αα. Βομιιῖαν, 261 ἀο]οὺ ΤΎΥΥΘΙ] 262 ἔτι λέγω] ἐπλάσω, ἀο]οίο 
ν. 2361, Θοοάμνίη. Δπίθ 268 νϑυβαμη 1ηὐθυ 1886. ΟἸἸτη Ριιαθδμ 
9268 φεῦ τῆς ἀσεβείας (ἀσεβίας Βτυποϊθ)" ὦ... ϑεούς νοΕ] τῆς εὐσεβείας .. 
αἰδῇ σϑένος Μυδρτᾶνθ, τῆς εὐσεβείας. . αἰδεῖ σέβας Οδιηρθι, τῆς 
Εὐσεβείας .. αἰδεῖ κράτος Ἡδιδυμπρ', τῆς εὐσεβείας, ὦ ξέν᾽, οὔ σ᾽ αἰνεῖν 
ἔχω (ΟἸἸτηα πη 204 ἀο]οῦ ΟΟΠ] δ ηπι 208 καταισχύνειν ΠθΙτηδηΠ 

970 ϑρασύς 9᾽ ὁ δυνατὸς Βοίμθ, ϑρασὺς δ᾽ ἐν ἀστοῖς ΒΑ δΙΩ, 
δρᾶσαί. τε δυνατὸς Ε΄. δηκο, ϑράσος δὲ δυνατὸς ἃπομγταυβ, ϑράσει δὲ 
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δυνατὸς Καγδον, ϑράσει τὲ δυνατὸς Μαᾶνὶρ, ϑρασὺς δὲ γλώσσῃ οΟἸ τη 
οποία, ϑρασὺς παλαιστὴς [΄. ὅτι. Βομιηϊαῦ, ααὶ 270 54. ΒΡΌΓΤΙΟΒ 
ἰπαϊοαὺ | ϑρασὺς δὲ δυνατὸς καὶ λέγειν ὃς ἔστ᾽ ἀνὴρ ΘΒΙΠ]Ποίο | δυνατὸς 

κακολογεῖν ὁποῖ᾽ ἂν ἢ ἀοοάν!ῃ 910 5αᾳ. ἀδ]ορθαῦ οἱτη Ἠδυθαηρ 
218 σὺ δὴ γελᾷς ΝαοΥ 2714---809 ἀο]οὺ 4. Πδθμη 210 χῶδ᾽ ἐστὶν 
ὃν ὄνομ᾽ ὁπότερον Πιοῖδκο. δ ϑύβιπῃ (6] αῦ οἱτὴ Ηυιηρ' 211 μὲν 
οὖν ϑαπᾶγθ 218 ᾧ δ᾽ ἦλθες ΜοΟΚΙοΙ ] ὃ δ᾽ ἡδονὴν ἀντίπαλον (παυσί- 
πονοὸν τηϑ]ὺ ϑ'δπαγβ) Βαάποιι | ὃς δ᾽ ἦλϑεν εἰς ταύτην χϑόν᾽ ὁ οἸϊτη 
Νδιοῖς, ὃς δ᾽ εἰς πόλιν τήνδ᾽ ἦλθεν ὁ Πουνοιάθη 

89 ὕπνου, ατιοα οἸτπι 6χ 1 τοιού, ΑἸαΪπμἃ, ὕπνῳ Ναιιοκ 
282 5η. καϑ' ἡμέραν πόνων δίδωσιν, οἷον οὐδὲν ἄλλο φάρμακον ΠοΙπι- 
βοϑίῃ 2988 δίδωσ᾽ ἵν᾽ οὐκ ἔστ᾽ (ν6} ἵν᾽ οὐδὲν) Ἠθηηδηη | φάρμακον 
πορεῖν (ΔΙΏΡΘΥ 28 διὰ τοῦτον ὥστε ῬΟΥΒΟΙ 286 κεὶ Ῥβϑῖου | 
διαγελᾷς Ἠδγίαμηρ' 286---806 ἀρ]οὺ ΤΎΥγ6]} 289 ἀνήγαγ᾽ εὐθέως 
ὨΘΒΟΙΟ απ|5 | ϑεόν] νέον ΑἸαΙπδ 

ῶ98 ἔϑηκε] ἔσωσε ΥΙαμον | ἔϑηκ᾽ ἐν τῷδ᾽ ϑΟΠΟΘηΘ 
298-- 97 αἰϑέρος ἔϑηκεν ἔμβρυον (Ο]1πὶ ρτοροβιογαῦ ἔϑηκε τόνδ᾽ ἐκεῖ), 
χρόνῳ δέ νιν βροτοὶ ῥαφῆναί φασιν ἐν μηρῷ “]ός, οθύθγ]5 6] 6 185, 
Ἠδτγύυηρ' 

802---806 πυβροοίοβ μαοὺ Νδιοῖς, θ] γα ἀ6 6586. Οἱτπὶ ρα δ δτη 
806 μανία δὲ τότε κατέσχε Μύβρτανθ, μανία δέ νιν κατέσχε ΒγύποΚ, 
μανίας τ᾽ ἔχει τοσοῦτο ΒυΥΡΘΒ 808 ϑάλλοντα δ᾽ ἐνσείοντα ΟΒΙΏΡΘΥ, 
λάμποντα καὶ σείοντα ῬΟ]1]6 

810 ἐν ϑεοῖς ἔχειν ΤΔ 0005, ἀϑανάτοις ἔχειν Ῥ. 4. Μοῖον. Δπίθ 814 

Ἰαοαπδτη δὐαύαιϊὺ ὙΥΙαιηονγιύΐ, 814 οὐκ Εὔιϊιος μὴ σωφρονεῖν Δ ΙΟΚΘΏΒΘΥ, 
οὐ γὰρ ϑεὸς μὴ σωφρονεῖν 6Χχ Ομ τΙδῦ. ρα. 202 Βυτρθδ ] οὐχὶ Διόνυσος 
ΘΠΟΠΥΤΠΒ ἰ μὴ φρονεῖν Μυβρτᾶνο, ὡς φρονεῖν ῬΟΥΒΟΙ, μὴ φρονεῖν οὐ 
ἀναγκάσῃ ἘΠταΒΙΘΥ, μὴ εὖ φρονεῖν Νδυοϊς, παραφρονεῖν Καγδοι, ἐντρυφᾶν 
ΝΩΡου, δυσφρονεῖν ῬΔΆ]}15. κακοφρονεῖν ν6}] πλημμελεῖν ΠαΙτηδοοίῃ | τοῦ 
φρονεῖν ἐξάξεται Πεαυθησ 815 ἀλλὰ τοὺν φύσει, ἀπο τηι8, ἀλλ᾽ αὐτὴ 
φύσις ΟἸοΥ] 815 5ᾳ. ἀλλ᾽ εἰ τῇ φύσει τὸ .. ἀεί, τοῦτο σκοπεῖν χρή 
Βουρ]ον, ἀλλ᾽ εἰς τὴν φύσιν (αὖ οεὺ δον. ἢ. ὅ, 15) τούτων σκοπεῖν χρή" 
καὶ γὰρ ἐν βαχχεύμασιν, νοῖϑιι 816 οἸηϊδθο, Ρίδπαου 816 5α. τὸ σω- 
φρονεῖν ἔνεστι κἂν βαχχεύμασι, οοθγ 15. αἀ6]θῦϊβ, ΒΟΥ Πα Υάγ 818 νοῦς 
ἥν (ἀΘὈΘ δαὺ εἴ} γε σώφρων 1,ασᾶς, οὐϊδιη νοῦν ἥ γε σώφρων (ΔΙΏΡ6Γ 
519---21 ροϑὺ 818 ὑγαηβρομιῦ Μούσρου, τηϑ]1τὴ 814- 18 ΘΙ ΟΘΥΘ 

820 δὴ γελᾷς Νὰ. 824 ἀο]οὺ Ε΄. ὅτι. βομυαιαῦ 826 ὡς μάλιστα 

Ἐς στ. ϑοβυαὺ 8205. Ἰἰοθο ν. 869 ἀθ]οῦ ροπιὺ ᾿. 4. ΜοΙοὺ 
824 ἀνεύϑυνον νοσεῖς 8005, ἄνευ τούτων νοοῖς Βοΐπο, ἄνευ τον ϑεῶν 

νοσεῖς Βυτροθ, ἄνευ τούτων, νόσοις (Οὐ. Β', ΗἩδηγηδηῃ, ἄνευ τούτων ἔσει 
ὙνΙΊΘβοίου, ἄνευ ϑεῶν νοσεῖς ΜοΚΙον, ἀνιάτως νοσεῖς ϑδπαΥ5 

882 νῦν γὰρ πατεῖς σφε Ε΄. αα. ϑομιηϊαῦ 888 ἔονύ. ἔστιν οὗτος, 
ὡς σὺ φής, ϑεός 884 παρὰ σοῦ Ἠρυνογάθῃ 380 ἡμῖν] κλεινὴ 
Ε, ὅπ. ϑομιμαὺ 889 διέσπασαν τὸν ἘΘΙΒΙΚΘ 

8541 δεῦρ᾽ [ϑ᾽ ὡς στέψω Ε΄. ατπι. ϑομτηηϊαὺ | δεῦρ᾽ ἕπου δἰδαϊηηιι6}16 
848 βακχεύσεις τίων Οδηροὺ 844 εἰσομόρξῃ ϑολ!σοι, ἐναπομόρξει 
Ῥουβοη 846 τήνδε Πευϊαηρ; 

8561 ἄλγιστα 1. αα. Βομτηϊαύ 852 ἀνὰ πάλιν ΑἸάϊπα, ἀνάπαλιν 
γ6] ἄμπαλιν ΒΆΙΠ6Β5 808 ποῖ ποτ᾽ εἶ ν6] ποῖ πέτῃ Ε'. αα. δομιμαὺ 
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8869 ἐξεστὼς Βαάπδιη, ἐκστῆναι ΝΥ 61] [| ἤδη τῶν πρὶν ἐξεστὼς ΟἿ. Βαΐον. 
γρύδασα ἀδ᾽οὺ ΟΟἸ]τηϑηη 

861 ἀγρίου] ἀνοσίου Εἰ. σα. Βομχηῖαν 8608 γέροντι δ᾽ αἰσχρὸν δὴ 
πεσεῖν ἨοΥΘτάρη | δ᾽] γ᾽ Πιοηὐηρ. υϑαμῃ βαδρθούστῃ μωροῦ ᾿.. ῬΥΪΠΖ 
868 μαντικῇ μὲν οὐχ ὁρῶ Ἐ΄. ατπι. Βομτιηϊαῦ 

8511 (ἀσιαάδ᾽ ἃ ΒΘοΙ), ὁσίαν ἃ Βοίμθ 8712 χρύσεα πτερὰ, ΒΆΤΗΘΒ, 
κρύφια πτερὰ ν6] κρυφίαν πτύχα Μύβρτανθ, χρυσέαν κλῇδα Ὁ] 

882 ὅταν ΒτηπποΙς 884 κισσοφόρος 16 ΗΠ ηρ; 
89ὅ 5α. τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ... τό γε μὴ Εαυδὺ 8906 τὸ τὰ μὴ Βοίμθ 

896 56. “φρονεῖν βραχὺς αἰών ΔΑΙάπν 897 τούτου ῬΑΙΘΥ 597 56. ἐπὶ 
τῷδ᾽ οὖν τί τις ἂν μέγα Μύβρτανθ, ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ τίς ἂν μεγάλα Βτγυποῖς 

400 μαινομένων ὃ᾽΄᾽ Ῥοτβδοῆ 402 ἱκοίμαν ποτὲ 1061 402 5α. ΘὕΙ8 1 
ποτὶ τάν τε νᾶσον ἘΠ]ΤΗΒΙΘΥ 404 ἵνα τε Ἠαγΐυῃρ, ἵν᾽ εὖ . ΠΡΟΥ 
406 Φάρον 8᾽ ἃν Ποῖθκα, Πάφον τάν 8᾽ Μαεαίϊμϊδθ, ἐς τὰν χϑόν᾽ ἃν 
Ηδγίπηρ, Πάφον ὃ᾽ ἃν 8᾽ ν6] πέδον τ᾽ ἔνϑ'᾽ ΒΟΒΟΘηΘ, αἷάν 8’ ἃν 
σα. ΝΟ], χϑόνα 8᾽ ἂν Μοίπροῖο, ἔς τ᾽ ᾽᾿Επάφου ἃν ΒΕΥΡ ΠΗ ΠΗ, ᾿Ἔπάφου 
8ὃ᾽ ἃν Ῥοίθγβθῃ, γαῖάν ὃ΄᾽ ἃν ΤΠοΙίρθομ, Πάφον ἅν 8᾽ οιγ}} ] Πάφον 
ὃ ἃν ἐρατόστομοι Μαβρστανα, Πάφον τ᾽ ἀκαματόστομοι Ἐν. ὈπρῸΥ 
4017 Σετράχου ποταμοῦ Ἐν. {ΠπρΡῸΥ 408 ἅμ᾽ ὄμβρῳ Ἦ. ὕπροι 
409 χῶπου Μύυβρτανθ | αἰπῶν δ᾽ ἃ Ἐ. ὕπροΥ 

410 Πιερίᾳ Μαβργᾶνθ 412 αἸύθυιπη Βρόμιε ἀοὶοὺ Ηδτγίαπρ 
418 τριβάκχιε ΠοΙθΚκθ, πρῷ, βαχχήιε Βοίπο 417 Διὸς γόνος, 51 402 
τὰν Κύπρον τὐτη δἰας, ἘΠΙΏ5]6ν ἡ 

420 Εἰράναν ΠΡ ον 424 μὴ τοιαῦτα (ν6} ταῦτ᾽ αὐτὰ) μέλει, 
᾿. Ὁ ηρον 425 νύχτας 8’ ἱερὰς Πουμοτάθῃ 4217 σοφὰ οἴττη Π1η- 
ἀουῦ 1 σοφὰν δ᾽ ἄπεχε Ἡθδιτηδημπ, σοφῶν δ᾽ ἀπέχων ῬαΙΘΥ [ φρένα τε 
αο]οὺ Ηδυΐαῃρ 4217 4. σοφῶν .. περισσὸν ἹΚΙΤΟΒΠ ΠΟΙ, σοφῶν .. περισ- 
σῶς ῬΟ]]6 427 5464. σοφὸν δ᾽ -- ἀπέχων... φωτῶν --- τὸ πλῆϑος ὅτε... 
χρῆταί τε, τότε τοι λέγοιμ᾽ ἄν ΟΔΙΏΡΟΥ 429 παρὰ] ἀπὸ ἘρΙδῖτα, γ᾽ 
ἄρα ϑοῆοθπθ 

481 ἐνόμισε, χρηστὸν τόδε τοι λέγοιμ᾽ ἄν Ἠαγίυπρ', ἔδοξε χρηστόν, 
τόδε τὰν ἑλοίμαν Ἡοϊπιβοοίῃ, ἐνόμισε χρηστόν, τόδ᾽ ἐγὼ οὐ ψέγοιμ᾽ ἄν 
ΗἩρυνογάθῃ, ἐνόμισε, χρῆσϑαι τῷδέ τοι ϑέλοιμ᾽ ἄν ΟΟἸ]τι πη | τόδε τοι 
λεγοίμαν Ηοητηδπῃ, τόδε τοι δεχοίμαν ΒοΥΠΠατᾶν, τόδ᾽ ἀεὶ δεχοίμαν 
Αἀγίδη, τ᾽ ἐν τῷδε μένοιμ᾽ ἄν ἘΠΟΒ]ΟΥ, τόδ᾽ ἐγὼ λέγοιμ᾽ ἄν οἸ τη 
ΘΟΠ]ΟΙΘθαη 486 ὅδ᾽ ἦν μὲν ΚΙΤΟΠΒΟΙ͂ οὐδ᾽] οὐχ οἸτη σΟμ]ΟΙ ΘΌ τη 
488 οὐκ ὠχρὸς ΚΙΤΟΒΠΒΟΙ͂ οὐδ᾽ ὠχρίασ᾽ ἢ ἴτεγξεν ΚΑΥΒΘΥ 

440 τοὐμὸν] τοὖργον Βανῖα [ ἐντρεπὲς ΠΘΙΒΘ, εὐχερὲς γ6] εὐμαρὲς 
Ῥαϊθυ. ψογθιμι ἀο] οὐ Ρ. 1. Μοῖου Ῥοϑὺ 442 Ἰδοῦπϑιη βἰαύτπιῦ ΞΟΠ Π Δ ΟΚ 
448 ὡς συνήρπασας [6156 444. ἀο]οῦ Νϑαοκ 4417 ποδῶν] πεδῶν 
Μοίμθῖκο 449 πολλῶν γ᾽ ἩδινοΥάθῃ 

451 χάξεσϑε χειρῶν τοῦδ᾽ ἘρΙΒβῖκα, μαίνεσϑε χεῖρον τοῦδ᾽ Βοίῃο, 
μαίνεσϑε" χειρῶν τοῦδ᾽ ΤΎΤΤΘΙ] 484 Βαβρθούππι παροὺ ᾿. ΡΥ 4585 οὐ 
πάλης πνέων Μυβρταᾶνο, οὐ πάλης νόμῳ Ἠαγίυμρ, οὐ μάλης ὕπο Μδανῖρ, 
εὖ τέχνης ὕπο ν6] οὐ τύχης ἄπο Ἐ΄. απ. ϑομτηϊαῦ 4δδ 8η. ταναός, 
εὐσταλής, ὑπὸ γένυν τ᾽ ἐραστὴν κεχυμένος ΘΙδΙκΘ [ ταναὸς .. πλέως] 
κεχυμένος, πόϑου πνέων, γένυν παρ᾽ αὐτὴν ταναός, οὐ πάλης ῥύπος 
ΤΟ 5 456 γένυν παρ᾽ ἁβρὰν ΕἸΣ | πλέων Ἠδυΐπηρ 4588 ροϑὺ 4866 
ὑγαπβρομϊῦ ΠΟΌτΘο, θ᾽ θοῦ ΟΟ]] θη 

400 εἶ γεγώς ὉΠΟΙΥΤΗΙΙΒ 461 οὐ κόμπος ὃ δοκεῖς Μυβρτδγθ, 
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τοὐνόματος οὐ δεῖ Τὴ. Ὑο]οϊιαηη. 460 ἐξέπεισ᾽ Υ᾽ ΔΙοϊζθηδου, εἰσέφρησ᾽ 
Βυγρθβ (ἀθθοθαΐ εἰσέφρηκ᾽), ἧκε παῖς Ε΄. αι. Βομιαῦ 4607 56. βαβρθοῦοβ 
Βαθροὺ ΟοἸἸ δὴ 408 ὃ Σεμέλης ἐνθάδ᾽ ἐξεύχϑη γάμοις (ν6] ἔξευξεν 
γάμους ΟΧ ΔΡΟΡῪ. Ῥα118.) ΒΕγπθ5, ὁ Σεμέλης ἐνθάδε ζεύξας γάμους Ἠδι- 

τηϑημ, ὃ Σεμέλης ἐνθάδε ξευχϑεὶς γάμοις Μαεαύϊαο | οὐκ ἄλλος ἢ Σ:ε- 
μέλην ὃς ἔζευξεν γάμοις οἸ᾽πι Νϑποῖς, οὐκ ἄλλος ἢ ἐνθάδ᾽ ὁ Σεμέλην 
ξεύξας γάμοις (γ61] Σεμέλης ξευχϑεὶς γάμοις) ΚΙγτοΟΒΠΟΗ͂' 409 ἦμάρ σ᾽ 
ἥἤγνισεν ἈΘΙΒΚΘ, ὄμμ᾽ ἤνωγέ σε Μυβρτᾶνο, ἦμαρ ἥγνισεν ΕἸΤΏΒΙΟΥ 
ἤνεγκέ σὲ Βαγρσοθ, ἐγύμνασεν ΟἸἴτ ΘΟΠΙΟΙΘΌδΙΩ 

412 ἀβακχχϑεύτοισι σημῆναι Ἐ. αα. οι 47 ἀκοῦσαι) ἀϑρῆσαι 
π᾿ ὅπ. Βομιαϊαύ 410 ἀσκοῦνϑ'᾽ ἱερά σ᾽ ΜροκΙον [ ἁσκῶν ὄργι᾽ οὐχ ὁρᾷ 
Ει, αα. Βομιηιαΐ 4τὶ τὸν ϑεὸν ὁρᾶν γὰρ φὴς σαφῶς ποῖός τις ἦν; 
Ηδγίαπρ', τὸν ϑεὸν ὁρᾶν σὺ φὴς σαφῶς: ποῖός τις ἦν; ΚιτΟΒΠοΙ͂, τὸν 
ϑεὸν ὁρῶν ἄρ᾽ οἶσϑα, φὼς ποῖός τις ἦν Ε΄. ατι. δομτηϊαὺ | ὁρᾶν φής. 
λέγε σαφῶς αοΙηροῖζχ 418 οὐκ ἐγὼ ἴφασκον ῬυγρΌΪα, οὐκ ἔχω τάσσειν 
ΠΟΠΟΘΠμΘ, οὐκ ἐρῶ πᾶσιν Ἐϊ. ατπι. Βομταλ οὐκ ἐγὼ ἔλευσσον ῬΟ]]6 
419 τοῦτ᾽ εὖ παρωχέτευσας οὖν οὐδὲν ΠΖΔ 0005 εὖ κοὐκ εὖ λέγων Μυ5- 
ΘΊαΥΘ, εὖ γ᾽ οὐδὲν λέγων ΚΙτΟΒΠΟΙ͂ | λέγεις ῬΆΙΘΥ 

4815.. ἄγων τάδ᾽ ὄργια... βαρβάρων τὸν δαίμονα Νάιοκ 488 τό 
γ᾽ αἰσχρὸν ἂν δρῴη νγν6] τά γ᾽ αἴσχρ᾽ ἂν ἔργ᾽ ἔρδοι νο] τὰν αἴσχρ᾽ ἂν 
ἔργ᾽ ἔρδοι Ἡδινογάθα 

490 σὲ δ᾽ ἀμαϑίας μᾶλλον ἀσεβοῦντ᾽ Ἡραΐῃ, σὲ δ᾽ ἀμαϑίας γε 
δυσσεβοῦντ᾽ ὙΔΙΟΚΘπΔΘ’ 491 Βάλχχος] Λυδὸς δρο. 4906 Ζιονύσῳ 
ΟΟἸ]ταϑ μη 498 αὖτις Μυβρτανα | ἐγὼ καλῶ ΟΟΠΙΟΙΘΌΔΙ 499 ἐν 
Βάλχαις δεϑείς Καγδοι, ἐν ξύλῳ δεϑείς ἩδΥν γΘῃ 

ὅ02 αὐτὸς] ἐγγὺς Θἰοααύμημθ116ν, κἀγγὺς Ε΄. αα. ϑομιηϊαῦ  ἄνϑ᾽ ὁρῶν 
ΦΔοο05, ἐνθάδ᾽ ὄντ᾽ Καγεο 6 ὅθῦ γ᾽ ὁ κυριώτερος σέϑεν ν6] γε 
κυριώτερος γεγώς ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 606 οὐκ οἶσϑ᾽ ὃν ἀτίξεις οὐδ᾽ ὃ δρᾷς 
οὐδ᾽ ἬρΙΒΚΘ, οὐκ οἶσϑ᾽ ὅποι γῆς κτὲ. Μυβρτᾶνθ, οὐκ οἶσϑ᾽ ὅ τι ξῇς 
(61 οὐκ οἴστ᾽ ἀτίξεις), οὗ δ᾽ ἐρᾷς οὔϑ᾽ Βοίμο, οὐκ οἶσϑ᾽ ὅπου ξῇς οὐδ᾽ 
ὁρᾷς ἔϑ᾽ ἘΠΤΒΙΘΥ, οὐκ οἶἷσϑ'᾽ ὅτι ξῇς οὐδ᾽ ὁρᾷς οὐδ᾽ Ἡρυϊηδηη, οὐκ 
οἶδας ὅ τι φὴς οὐδ᾽ ὁρᾷς οὐδ᾽ ΕἸχ, οὐκ οἶσϑ᾽ ἔτι ζῶν οὔϑ᾽ ὃ δρᾷς 
οὔϑ᾽ Ἠδυιίυπρ, οὐκ οἶσϑ᾽ ὃ τίσεις οὐδ᾽ ὁρᾷς οὐδ᾽ ϑοποθπθ, οὐκ οἷσϑ'᾽ 
ἀτίξων μ᾽ οὔϑ᾽ ὃ δρᾷς οὔϑ᾽ ἩρΙτηβοοίῃ, (οὐκ οἶσϑ᾽ ὅ τι χρή σ᾽ κτὲ. 
ϑΟΠοθιηϑηπ, οὐκ οἶσϑ᾽ ὅ τι χρῇς χτὲ. Μεάν!ρ), ἀρ᾽ εἰσέτι ξῇς, οὐδ᾽ ὁρᾷς 
ἔϑ᾽ Ὑγυγθ}], οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι ζεῖς χτὲ. Μυηγτο, οὐκ οἶσθ᾽ ὃ γρήξεις κτὲ. 
Ὑν1Πδηηον τ, εὖ γ᾽ οἶσϑ᾽ ὅτι ξῇς οὔϑ᾽ ὁρᾷς τοῦϑ᾽ ΒοΙρτηδηη | οὐκ οἶσϑ'᾽ 
ὃ φὴς τοῦτ᾽ οὐδ᾽ ὁρᾷς αὐτὸς τίς εἶ ΟΟΙΠτηδππ, οὐκ οἶσϑ'᾽ ὃ ῥέξεις οὐδ᾽ 
ὁρᾷς σαφῶς τίς εἶ Ἐ᾽. αα. Βομηιαῦ οὐδ᾽ ὁρᾷς --- οὗτος, τίς εἶ; Β'υΥ 
ὕ08 ὡς δυστυχῆσαι Ἠθυνοτάθη 

ὅ10 φάτναις ἕως Βοίῃε 618 δούπου) ϑύρσου γ6] λωτοῦ ΘΙ5Κ6 
18 ἁτὰρ δὴ ΒΠΤΉΒΙΘΥ 618 δέων γὰρ ΟΟἸ]ηϑηη (γὰρ ἐκδῶν τηϑ] 6 81), 
γὰρ ἕλκων Ἐ΄. σα. Βομταῦ Απίρ ὅ19 ϑαρρ!θὺ ὦ καλλίστα κρανᾶν ΒΒΥΠ65 

28 ὅτε μαλεροῦ πυρὸς ΜΙδαδηαοτνῖ, ὅτ᾽ ἔρημον πυρὸς ΒΟΙΡΊΩΒΏΗ - 
δῦ τᾷδ᾽ ἀναβώσας Ναδυοκ, τάδ᾽ ἀμβοάσας ᾽παουΐ 28 ἀναφάνω 
ἘΠτηβ]θυ, ἀναφήνω ϑοΠοθηΘ ὅ29 Θήβας Μυβϑρτδᾶνθ 

ὅ80 ὦ πότνια Δίρκα ἘΠτηΒ] ον ὅὕ89 ἐχφύν Βοίμο 
ὅ41 (ἐφύτευσεν ὃ χϑόνιος ΜυθρτθνΘ) ὅΔά πᾳ. θεοῖσιν, ἔμ᾽ ὃς γ6] 

ϑεοῖσιν. ὅ μ᾽ ἐν Ποηϊηδηῃ, ϑεοῖσιν. ἐμὲ μὲν ΕἸ] ΤΉΒΙΘΥ ὅ4δ ὃς ἐμὲ 
βρόχοισι Βοΐθο ὄΔ46 Βρομίου τάχει συνάψει ΑἸαϊπδ, οὐϊδηη Βρομίου ᾽ν 
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τάχει συνάψει ΒΕΥΠ65, Βρομίου λάτριν συνάψει ἘΘΙΒ]κ6 ὕ41 ἐμόν γ᾽ 
Τιπᾶδα 

δῦδ ἐν ἀπειλαῖσιν ἀνάγκας Μϑδάν!ρ' δδ06 ποτὶ Νύσας Μϑάν!ρ' 

δι᾽ ϑυρσοφόρους ϑιασοῖς Μιδβργᾶνο, ϑυρσοφορεῖς ἐν ϑιάσοις Ἠδγξιπρ, 
ϑυρσοφορεῖς ϑιάσοις ῬΆΪΘΥ 

ὅ00 πολυδένδροισιν οΟἸτη ΜαΐΠϊαθ ὅθ0 8η. τοῖς... ϑαλάμοις Μι8- 
οὐᾶγθ ὅθ8 ἀο]οῦ Μιααθμάου δ08 βαη. νοῦθῶ τόν τ᾽ ὠχυρόαν διαβὰς 
Ἄξιον ροϑὺ εἱλισσομένας τὲ αινάδας ἄξει ἰγϑῃδροπῖῦ Μαβργανθ 

ὅ12 βροτοῖς ἀο]οὺ Ὑ᾽ οϑρῦρμβαε] δὄττ. ὅτ8 Ἰηνουθῦ Ηαγύαπρ δ78 ὦ 
βάκχαι, ἰὼ βάκχαι ΒΠτΑΒ]6γ, ὦ βάκχαι, ἴτε βάκχαι ϑομοθπθ 
ὕὅτ9--006 ὁπουϊοα αὐϊπαὰθ ΟΠουθαθ5 ὑσὶ τὺ Ηθυτηθπη, απεὐπονθοῖ μι 
Ῥαϊθυ. ὕρυΐθ ὅ86---90 (σέβετέ νιν) οὐ 600 --- 608 σΟΙΎΡΒΘΘῚ 5απὺ 
ὕ19 τίς ὅδε; τίς πόϑεν; {τίς Ηδυΐαμῃρ | τίς ὅδε πόϑεν ὁ κέλαδος ἀνά 
εν ἐκάλεσεν, ἀο]οο Εὐίου, Νῶθοκ 

ὅ80 ἐώ 5θιη6] ΑἸΙάϊπὰ 82 ἰὼ ἰὼ δέσποτα (Β61η61) Βοίπθ, δέσποτα 
δέσποτ᾽ ὦ αγίαηρ' ὅ88 εἰς ἀο]εῦ Ἠδυύαπρ ὅ84 54α. ὦ Βρόμιε. 
ΗΜΙΧΟ. α΄. Βρόμιε, ὃ ἔ, πέδον χϑονὸς σείεται». ΗΜΙΧΟ. β΄. ἔνοσι 
πότνια. ἀ ἀ (ἄ, ἴδετε τάχα κτὲ. Ἠαγαθησ ὄδῦ πέδων Οδηΐίον | 4177. 
πέδοι. ΧΟ. χϑονὸς ἔνοσι --- ποτνιῶ (διΉΡοΙ | {σεῖεΣ πέδον Υ1]διηον 
δαπέδων χϑονὸς ΕἸχ [| ἐνόσειι. ΠΟΙ 5 | πότνι᾽ ὦ Ποῖθθ ὄδῦ βα. δα- 
πέδων ἔνοσι. πότνι᾽ ὦ 6α. ΝΥ ΟἹ, πέδον χϑονὸς ἔνοσι πίτνει, ὦ ὦ Μεᾶνὶρ 
ὕδ9 ὁ Διόνυσος {ὁ “Πὸς ) ϑομποθηθ, ἰὼ ἰώ, ὃ “ιόνυσος ὦ ὅτ. ὙΝ ΟΠ 

ὅ90 σέβετε ({σέβετές νιν ϑοοθηθ ὅ91 (ἔἴδετ᾽ Σ ἴδετε. λάϊνα τάδε 
τὰ κίοσιν ΘΟΠΟΘΠΘ ὅ98 ὁ Βρόμιος Τγγνιῦ, Βρόμιος ὃς Μυβρτανο, 
Βρόμιος {ὅδ᾽ 5 Τὰ. ΒυαΠη | Βρόμιος ἐλέλιξε τᾶς στέγας ἔσω Ἠρουογάθῃ 

ἀλαπάξεται Ἠατύπησ. Μογθαιῃ ἀθ]οραῦ ὙΠ] δον, 90 οὐδ᾽ αὐγάξῃ]) 
οὐξαυγάξει Ἠδυογᾶθη ὅ97 {τόνδε Σεμέλας ΝΥ Ποῦ, ὅ98 ποϑ' 
ὁ κεραυνοβόλος ΘΟΠΟΘΠΘ 

002 τἄνω Νδαοϊς | τιϑεὶς] συϑεὶς ΟδηΐοΥ 60ῦ ἤσϑεσϑ᾽ (δηΐον, 
ἤχϑεσϑ' Μυβρτανθ θ0ὅ 5ᾳ. (Βάκχιος διετίναξε δῶμα Πενϑέως νρ]) 
Βαλχχίου διατινάξαντος τὰ Πενϑέως, ἀλλὰ κἀξανίστατε ΕἸνΊΒΙΘΥ Ο00 τὸ 

Πενϑέως δῶμ᾽, ἀλλ᾽ ἐξανίστατε Οδπηΐον, τὰ Πενθέως δώματ᾽, ἀλλ᾽ 
ἀνίστατε Μυδβρτᾶνθ | τὸ Πενθέως, ἀο]οίο δῶμα, ϑοίοθπθ ] τὰ Πενϑέως" 
ἀλλ᾽ ἄρ᾽ ἐξανίστατε οἸϊτη οΟμΙοΙΘΡαα [ ἀλλ᾽ ἅμ᾽ ἐξανίστατε Ψι161}1 
6006 56. βιιβρθοίοβ παροὺ Νβαοῖς Θ01 οὔϊδιη σάρκας... τρόμου (τγ6] 
τρόμων) [ἰθΊ15]κ6 

618 ἀνοσίου πτυχῶν ΠοΙδΘ, ἀνοσίου τεχνῶν ὅΥΠ6)], ἀνοσίου χερῶν 
π᾿, απ. Θομηηταν 

028 Βακχεὺς ῬΟΥΒΟΙ θ021---80 ἀο]οῦ Ζ16]1η5ΚῚ 028 ἔξω δόμων 
Ρ. 1. Μοῖου 629 νοῖθαῳ ὡς... φαίνεται, Θχ ᾿πἰθηργθύαϊομθ νϑιθου τα 
δόξαν λέγω οτΐα ραυΐϊεαὺ Ἠογοιάθη 

681 κἀκέντει τὸ φανϑέν, ὡς ἔφη, σφάξων ἐμέ Νδποκ | ἀέρ᾽ ϑαρρϊοῦ 
ΘΟΘΙΠΙΡῸΓ 082 αὐτὸν ὩΠΟΠΥΤΙΗΤΙΒ 68254. τά τ᾽ ἄλλα... δῶμα τ᾽ 
ἔρρηξεν ϑ΄ο,!ΠρῸ. 688 συντριαινοῦται δ᾽ ἄφνω Νῶποϊς. δθυβαμῃ ἀδ]θὺ 
Β. Αὐπο]α 6084 διδέντι δεσμοὺς ΜΘΒΪΘΥ 680 ἦκα (ὠκὺ Μαβργδνθ) 
δ᾽ ἐκ Βάχχας ἄγων Οδηΐοι, (αὐτὸς δ᾽ ἐκ Βάκχας ἄγων Ῥϑον]Ίρου), ἥσυχος 
δ᾽ ἐκ βασιλικῶν ἘΠΤΙΒΙΘΥ, ἥσυχος δ᾽ ἐκ Βακχάδων Ἠδτηηδπῃ, εὖχος ἐς 
βάχχας δ᾽ ἄγων Ἴγητο]] 686 54. ἥσυχος δὲ δωμάτων ἐξάγω Βάκχας 
πρὸς ὑμᾶς Βγύποῖὶς 

040 ῥᾳδίως ἄρ᾽ Βτυποῖ, ῥᾳδίως γοῦν 1061} 641 ἀδ]οὺ ὙΥΒΘΘΙου 
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047 στῆσόν ποτ᾽ Καγϑβον ἴσχε στόμ᾽, ὀργῇ διααξηιθ!ον [ ἡσυχαίτερον 
ΘΟΠοθπθ, ἥσυχον στόμα Ἰ᾿. ὅτι. δομιηϊαῦ 049 λύσοι ΤΠ]τ ΒΊΟΥ 

θῦ0 ἐκφέρεις Εἰ, ατι΄. δομιηϊαύ θῦῶ καλῶς Ἠαδιύμαηρ. Μρυϑαμη 
ἀθ᾽οησση 5856. ΟἹ ΒΌΒΡΙοαθαν. Ροβϑὺ θὔὕ2 Βάρομπο {ὐθαθαιη 5] ρα] 085 
νούϑ5 ΡΘηΐμοὶ οὐ ΒΘΘΟΩΙ οὐ ροϑὺ 001 νούβϑιιηὶ ΡΘηΠΟΙ ΘΧο 1556. θυ αύ 
γα ον. Ῥοβὺ θῦῶ απϊπῆιθ νϑυϑιιβ ΟΧΟΙ 1556. οοηϊοιῦ (ὐᾧς. Πορου 
θῦ8 κέλευε Μυθργᾶνθ 

008 ποίᾳ... σπουδῇ λόγον ΚἰγΟΒΠΟΙ͂, ποῖον... σπουδῇ λόγον (ἰ. 
Τᾶπρθ, ποίαν... σπουδὴν λόγῳ 11. ὃ. ΠοΙ4, ποίου πρὸς τιϑεὶς σπουδὴν 
λόγου Ἐδιιθὺ [ πρός μὲ ϑεὶς Ηδυνύαπῃρ' 669 ἢ πλόκοις ὩΠΟΏΉΥΤΙΉΙΙΒ 

6016 προήσομεν Ἠατθπηρ ΟΤ ἀγελαῖ᾽ ἄγων Μυβρσγανθ 678 μό- 
σχων] οὐϊδιη μοχϑῶν ϑᾶμπαᾶγβδ, μυχῶν Μεαοπερηΐθῃ 089 κώμασιν Ποι- 
τηϑημ, σώματ᾽ εὖ Μαείῃϊδθ, πώμασιν Μ. ἘὙΔΘΏΪΚΘΙ] | σῶμα συμπαρειμέναι 
ΕἸχ, σώματ᾽ ἀναπαρειμέναι Ἠδτναπηρ', σώματ᾽ ἐμπαρειμέναι. ΟΠ ΟΘΠΘ 
088 ἠρρενωμένας Ἡ. ϑίορμαπαβ, ἠνεμωμένας Νάτοϊ. Μ᾽ ογβϑυτη ἀο] οὐ [8018 

089--91 ἡ σὴ δὲ μήτηρ ἐξ ὕπνου κινεῖ δέμας, μυκήμαϑ'᾽.. βοῶν" στα- 
ϑεῖσα Βάκχαις δ᾽ ὠλόλυξεν ἐν μέσαις Β΄. τι. Βομχηταί 

094 ἀε]οὺ ἈΠ] ΚΘΗ ΡΟ ρ' 6098 συνεζώσαντο ΒΊαΥ 68 

τ09 58αᾳ. διακλῶσαι χϑόνα γάλακτος εἶχον νασμόν ῬυΓρΘΒ5 
110 γάλακτος εἶχον νάματ᾽ Ν᾽ ἃΙοκοπδοι, γάλαχτος ἡϑμοὺς εἶχον οΟἸἸτη 

ΘΟὨΙΟΙΘΌ Ια 112 τόνδε ϑεὸν ὃν ῬΙΘΙΒοη, τὸν ϑεὸν ἄν, ὃν [ιΘὨ ΠῚ ηρ; 
11ὅ καινῶν ἈΡΟΡΥ. Ῥδ115. τι δείν᾽ ὁρῶσι Μεάν!ρ' 

122 ϑάμνων τ᾽ Τὶ. Βγαμη | ἐνελοχίζοιεν ΠΟΥ 128 αὐτὰς ΕΠ]ΤΉ5]6 Υ 
128 ϑρώσκουσ᾽ ἐμοῦ ῬΆ]ῈΥ 

180 5υδροούσμῃ μαρθοὺ ᾿. Ῥυϊηζ 182 ϑήραν μετ᾽ ἀνδρῶν ἰτέον᾽ 
ἀλλ᾽ ἕπεσϑέ μοι 1,ΘΠγ8 [ τῶνδ᾽ ἄγραν ἕπεσϑέ μοι Ἐ᾿. ατι. Βομιμταῦ 
188 ἔχουσαν .. δίχα Θο,ΠΡΟΥ, ἕλκουσαν... δίχα ΘΒ κα, ἄγουσαν .. δίχα 
Μύβρτανθ, φέρουσαν .. βίᾳ ΟΟἸ]τλ πη [ ἂν χεροῖν δία νθ] ἐν χεροῖν δίκῃ 
ΕἸ ΒΘ υ, ἐν χειρῶν δίκῃ Βοίπο, ἐν χεροῖν ἄκραιν ΟἸἸπι ΘΟΠΙΟΙΘΌ 1, ἐν 
χεροῖν δίκρα Παυδὺ [ ἀκμῇ ῬΙύΖ]ΟΥ 

140 εἶδες δὲ πλευρὰν ἢ δίχηλον ἂν βάσιν Βτυποκ 7148 κἀς κέρας δὲε- 
δορκότες ΠΥ σου θη 748 μυριάσι χερσὶν Ε]ταΒ] 6 γ ἐχόμεναι Εἰ, ὅτ. ΒΟΠυαΙαΐ 

τ417 βασιλείαις Μύαβρτανο, βασιλικαῖς ΝάθοΚ 1748 δρόμῳ] βρόμῳ Ῥυχρο!ὰ 
Τῦ0 ἐχβλαστοῦσι. Ἠαυΐαηρ', ἐκϑάλλουσι ΒΟΥ ΠΠ 12 ὡς δὲ πο- 

λεμίοις ἹΚΙΡΟΒΠΟΙ͂ ὡς δὲ πολέμιοι Μϑᾶν]ρ' τῦ4 ἥρπαζόν τε χρήματ᾽ ἐκ 
δόμων ν6] ἥρπαξον μὲν ἐκ δόμων κύτη Ἠρτνογάθη | τέχνα] τύχῃ Μαά- 
νὶρ ῬΡοβϑὺ τῦὅ0 Ἰδοσηϑιη ᾿παϊοαὺ ΜΙΔαἀ θη ον, ααϊηατιθ. νϑυϑιι8 ΘΧΟΙ 1556 
Ῥυϊεὺ Ο. ορου (Ησχτη. ΧΙΠ Ρ. 186) τῦϑ ἔχκαι᾽ ἔϑ᾽ ΒοΙΠΥαΥ 
169 Βάκχχας ἔπι διῖ6}}1, Βακχῶν κάτα ΜΘΠΪΥ 

1701 οὐϊδπι τῶν Η. ϑίθρηϑηιβ, τὰς ΒΆγ 65 100 κρήναις ἐπ᾽ αὐταῖς 

ΑἸαϊπδ 100 54ᾳ. κρήναις τ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς... αἵματος ἔνιψαν σταγόνα καὶ 
παρηΐδων Ῥογβοῃ [ κρήναις δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς... ἔνιψαν αἷμα ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂' 
τ60 1 νίψαι τόδ᾽ αἷμα Ἠρθηϊηδηη τότ 5ᾳ. νίψαι τὸ σῶμα .. λιχμῶντες 
(ν6] λείχοντες) .. [.. αἱματηρὰς σταγόνας ἔκ παρηΐδων γλώσσῃ δράκοντες 
ἐξεφαίδρυνον χρόα Πατύαμῃρ' 

{8 αὐ]άδπὶ μὴ παρόντος Βτοάθδι 118 5ᾳ. ἀ6]οὲ Ἠοϊ πορίου 
188 χερὶ Βαβρθοούαιῃ παροὺ Νααοῖς τ8ῦ ὑπερβαλεῖ Νῶθο 1787 πεί- 

σξι, Οἴτῃ ΤΎΥΤ6]} 
190 56. Υ8] οὔ σ᾽ ν6] εὐίων σ᾽ Μαίμιὰθ 791 κινοῦν τι ϑόθοθηθ | 

σ᾽ εὐίων] σ᾽ εἰσορῶν Ἐ'. ὅτι. ϑομτιιϊαί 192 5α. δέσμιος φυγῶν δώσεις, 



ὅταν σοι πάλιν ἀναστρέψω, δίκην Τγ γι 1798 σώσεις Ἠδαίῃ | σώσει, 
πόδ᾽ Ο. ΘΠ ΒΟΥ, κλήσεις (γ6] σχήσεις) στόμ᾽ Ἐ΄. ὅτι. Βομταϊαῤ 1790 ϑήσω 
Βτοάθδα | ἄξιον Οδηηρθι, ἄξιος ΥΠ δον, 1917 πολὺν σταλάξας Οδτ- 
ῬΘῚ 798 κεὶ τόδ᾽ αἰσχρόν Μυβρτανθ 190 ἐχλιπεῖν Πανθαῃρ,, ἐντρέ- 
σειν ΝϑπΟΪς 

Ροβὺ 802 δ)]Ἱασοῦ νϑυββ Θχο 1586 ραΐαὺ ΡΥ 808 μῶν δούλαισι 
δουλεύοντ᾽ ἐμαῖς; Νῶθποκ, δουλεύοντά που δούλαις ἐμαῖς Ἠουοτάθρη 
808 κε μὴ... ἔστι Ἡθητήδημ, τοῦϑ' ὅ γ᾽ ἔστι ΟἸϊτη ΘΟΠΙΟΙΘΌ8ΠῚ Ῥορύ 
809 ΘΟΙΏΡΙ 65. γθυβαθ ΘΧΟΙ 1586. ραύαῦ ΘΠ Θ᾽ 

810 ἀ ἀο]οῦ Βθοῖς 818 τόνδε Ε΄. Βγιμ. 814 λυπρῶς] τερπνῶς 
Βυῦμοκ, λιπαρῶς “ΦΔ0005, λίχνως Μοίσροι, λαμπρῶς ῬΑΙτηΘΥ |.- χαίροιμ᾽ ἂν 
εἰσιδών νιν Ἐ᾿. απ. Βομπαῦ 816 χαϑημένας ... ὃ. Βοῖάὰ Β17 σε, κἂν 
ἔχῃς Βτγαμποῖς, (σ᾽ ἐὰν ἔλϑ'"ῃς ἘΠΤ516Υ) | ϑέλῃς λαϑεῖν ΘΒ Κα 8175α. ἀο]6 
(ΟΠ ]τϑηπ, 818---2ὅ6 Ῥ. .. Μοῖθ 819 ἄγω μὲν Ῥογΐύπβ, ἄγοιμ᾽ ἂν Ἡθαία 

820 τοῦ πόνου Βυτμποῖς, τοῦ τρόπου (διηρου | σ᾽ ἤδη φϑονῶ «“86005, 
δ᾽ οὔ σοι φϑονῶ Βοίμο, δέ γ᾽ οὐ φϑονῶ ἘΠτη5]6γ, δέ σοι οὐ φϑονῶ 
Ηδγΐαμῃρ, δή γ᾽ οὐ φϑονῶ ϑομοθμῃθ, γὰρ οὐ φϑονῶ νρ] δ᾽ οὐδεὶς φϑό- 
νος Κιτομθμο 

824 αὐτὸ] αὖϑις ῬΟ]]Θ | (καὶ παλαιστὴς εἶ σοφός Κυϊδδ]8) [ πάλαι] 
λίαν Ἠογπογάθη, πάλιν Ῥ. .. ΜΘ 824 5α. ἀο]οῦ ΟΟ]] πη 826 ἁμὲ 
νουϑετεῖς ἘΠΤΏΒΙΘΥ, ἄν; ὥς μὲ νουϑετεῖς ῬαΪΘγ. γοΥβα 828 αοΙθίο ἐγϑηδβ- 
Ῥομπὶὺ 829 οὐτη 842 ρμοϑὺ 886 (1. 6. 8806. 829. 842) Ἐ΄. αα. δοχηϊαῦ 
828 56. αοἰοὺ Ρ. .«. Μοιῖθν 

γουβαὶ 880 βαθιπηρὶ αὖ Εὐχσιριάθατη νϑύϑαιη ἄρρην πεφυκὼς καὶ 
γένους ἐξ ἄρρενος ϑιυϊαδδ 5. ν. ᾿Δρίστιππος. 8806---89 ροϑὺ 828 ἰγῶπβρο- 
παῖ Μεύσροι 8817 αἷμα δώσεις Ἠδγαπηρ',, αἱματώσῃ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, εὖ μα- 
ϑήσει Νδποῖς, εὐμαϑὴς εἶ ΤΎΥΥ6]1, αἷμα ϑύσεις ϑαμᾶγδ, αἵμαϑ'᾽ ἕξεις 
πὶ, αα. δομηηαῦύ [ ἀλλ᾽ εἰ μαϑήσῃ συμβαλεῖν... μάχην; ὟΥ Ε1], ἄλλῃ μαϑή- 
σει ξυμβαλῶν .. μάχην ιύζΙοΥ 

840 καὶ ποῦ ΟδΙΏΡΘΙ, ΟἿ γΘΙΒ5. 510 ΟἸΙΒΡΟΗΙΌ: 844. (ἔξεστι πάντῃ" 
τόδ᾽ ἐμὸν). 841 (αὶ Ῥοηῃύμθο ὑγουαγ). 848 (αὖ ΒΘΟΟΠ1). 84 5α. 842 
842 πᾶν δ᾽ ἧσσον Οδτηροι | κρεῖσσόν ἐστιν ἢ ἐγγελᾶν Νδποϊς, κρεῖσσόν 
ἐστι πλὴν γελᾶν (ΟΟἸ]τηδπη | Βάκχας)] Θήβας “80005. ΨΘΥΒΆΠΙ ΡΟΣ αΤη 
ἀποιῦ ΜΙΔαἀθηαου, ροϑῦ 844 ἰγωηβρομῖῦ, ΒΟΥ 6 η5 848 ἐλϑών γ᾽, Ἡ. ΒΘΒγΠ5. 
Ῥοβϑὺ 842 Ἰαούμδιη ᾿παϊοουῦ Κιτομῃοῦ, Ροβϑὺ 842 οὖ 848 5]ῃρί]οΒ. ὙΘΥΒῚΒ 
ΘΧΟΙΊ586 ΟἸτπὶ ραϊαραῦ Νάαοκ 848 ἐλθὼν ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, ἐλϑών γ᾽ Ναθοῖς | 
βουλεύσομεν ΔἸάϊπα. δοϑιδυση ΒϑΘομο ὑγυν ΡΊΘΥΒομτη) βθοιύαβ Ηθρτυ- 
τηϑηιι, ἀρ] οῦ .([. ΔΘ ΗΠ 844. οἸ1πι ροϑὺ 848 ὑγαηβρομθοδῦ, 50. 1065 84 
ἢ γὰρ .. πορεύσομαι; οὐ 846 εὖ’ τοῖσι σοῖσι πείϑομαι Νἄθοῖ, γϑυύβαχῃ 
ΟἸἸτα ρῬοβὺ 846 οο]]οοδῦαη 845 στείχωμεν ῬΊΘΥΒΟΠΟ βαροουιῦ Ε]Τη ΒΘ Ὺ 
846 ἀο]οὺ .. ΔΘ μη 8417 ἀο]οὺ Μιάάοπαουῖ 

801 ἐνθεὶς Βυτρθὸθ 8562 οὐκ ἠθέλησε Ῥογβοι, οὐ μὴν ϑελήσει ΕἾχτ- 
ἸαΡου | ροβὺ 802 δαᾶιῦ νϑύβαμι ἄρσην πεφυκὼς καὶ γένους ἐξ ἄρσενος 
6χ δυϊάε (ν146 δα ν. 886) ϑοῆοθῃθ 8ῦ8 δ᾽ ἀλαίνων Βυτρθβ, δ᾽ ἁλύων 
Μιαάοπαουί. ψουβίαα αο]οῦ Ῥ, 4. Μϑιον 864. χρήξζω] ϑήσω οχ ΟἸγΙΒύ. 
Ῥδὺ. 2811 οἱτηὰ Νϑαοϊς 

860 ὃς] ὡς ΠΟΡτΘ6 | πέφηνεν ἘΠτηΒ]6γ. Οἷν. 182 ἐν τέλει] ἐν πάλῃ 
Μυβρύδνθ, ἔν γε λοιδόροις, ΟΥ1580 ϑεός, {8.00005, ἀνοσίοις ΒνΆποΙ οὐ )ο- 
Ὀγθθ, ἐγγελῶσι Μεοίποϊα, εἰς τέλη ϑόμοθπθ, ἐνστάταις Νδθοῖς, εἰ (ν61 ᾧ) 
ϑέλει ὙΥ. Τ΄ Τιδμάτγυμι, ἐν ἀτελεῖ Μύμητο, ἀτελέσιν ΚΆγΒου | ὡς πέφυκεν 
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ἐντελὴς ϑεὸς, γο δὰ ῬΥΌΧΙηΟ ἀο]οίο, Η, Ἠ]ν26], ὃς πέφυκεν ἐγγελῶσι μὲν 
Ἐ. αα. Βομιηϊαῦ  ϑεῶν ΠοΊβίτο, βροτοῖς ΒταποΙΪς 801 δεινός, φρονοῦσι 
δ᾽ ἠπιώτατος ϑεῶν Βτιποῖ | ἀνθρώποισι] εὐτρόποισι. Μαβροτανο, ἐν ὁσίοισι 
αοοῦΒ, εὐνοοῦσι. ΒεοάΠδιη, ἐντραπεῖσι Καγδου, εὐσεβοῦσι Ἡογνγογάθη, ἐν- 
ϑέοισι Κνιδα]α, αὐξάνουσι ΜοκΊοΥ, ἐν ϑρήνοισι Δ ΘΥγᾺ}}, ἐνσπόνδοισι ὅδη- 
ἀγ8 ἀνθρώποισι κἠπιώτατος Ῥατροϊ!ά, ὁσίοις δ᾽ ἠπιώτατος πέλει. [)οΟΌγΘ6, 
ἁγνοῖς δ᾽ ἠπιώτατος ϑεός Ἐ᾿. απ. δομτηϊαῤ 868 ποτ᾽ ἐλαφρὸν Νάᾶποκ 
804 δορὰν ΤΎτΥΘ]] 8601 ἐμπαίξζουσ᾽ αὖ Μυβρτανο | ἡδοναῖς] ἐν νά- 
σαις ΟἸΪτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΠΙ 808 54ᾳ. φοβερὸν... ϑήραμ᾽ ΑἸάϊπὰ 

8510 εὐπλέχτων ὃ᾽ ΕΠΙΏΒΙΟΥ 812 συντείνει ἘΣ. ΒΥ 8178 ἴσα δ᾽ 
ὠκυδρόμοις ἀέλλαις Βτίποῖ, μόσχος τ᾽ ὠκυδρόμος ἴσ᾽ ἀέλλαις «Δ 0005, 
μοχϑοῦσ᾽ ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀέλλαις ΟδιροΥ, ὄχϑας δ᾽ ὠκυδρόμοις ἀέλλαις 
Ευιύχθομθ [ ἀέλλας Παναῃρ 8710 σκιαροκόμου τ᾽ ἐν ἔρνεσιν ΑἸαΙπ8, 
σκιαροκόμου τ᾽ ἐν ὀργάσιν 78 6005, σκιαροκόμοις τ᾽ ἐν ἔρνεσιν ἨΘΥΙΔ ΠΗ 
(τ᾽ ἀο]οὺ Ἠδυθαηρ)ὴ, σκιαροκόμοισί τ᾽ ἔρνεσιν ΒΎΤΟΖΒΟΠΘ 811 (οὐ 897) 
τί σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιστον Παγίμππρ᾽ τί τόσον ἢ ἨδΥ πο τάθη | καλὸν ΠΘΙΒΚ6 

880 τῶν ἀδ]οὺ Ἡθιηθπη 88 τοὺς τὰν οΙττη Νῶιοῖς 887 δοκοῖ 
Μπβρτυανθ 889 χρόνον ἨδιΘΥάΘη 

891 5αᾳ. χοὴ Ἀρεῖσσον .. γιγνώσκειν τι καὶ ΒΕΤΡΘΒ 896 φύσει τι 
Μυβρυδνθ 

908 χεῖμα] κῦμα ΑἸάϊηδ 907 54. μυρίαι δὲ μυρίοις συνετοῖσιν 
Βοίπα, μυρίαι τ᾽ ἔτι μυρίοις εἰσὶν Ἡδτίαπρ', μυρίαι δ᾽ ἔτι μυρίοισίν εἶσιν 
ΘΟΠΟΘΙΘ | ἔτ᾽ εἴσ᾽] ὕπεισ᾽ Ἡθγνοτάθῃ, ἔπεισιν ᾿᾿. ΡΥΪΏΖ 909 βροτοῖσιν 
Βούμπο [ οὐϊδιη αἵ δ᾽ ἀπατῶσιν δα πη ]]6 Υ 

910 τὸν δὲ ΒΆΥΠΘΒ 918 ἀδ]οῦ ἼΤ γι }} 914 κὥὔφϑητί μοι. Ἠοι- 
ψογθπ 910 μητρύς γε ΚΙτΟΠΠοΟΙ͂ [ κἀλόχου ΠδΊΒ]το, ἐκ λόχου Ἡθυιηϑηῃ, 
καὶ χοροῦ Ηδιίαπρ, καὶ στόλου ἰααίχπιι6116:, σοῦ τ᾽ ὄχλου ῬΟΙ]Θ 
917 μορφῇ δὲ .. πρέπεις μιᾷ Βταποῖς ] μορφῇ μιᾷς Ηδνίαηρ, μορφῇ λίαν 
σα. Βομιηταΐ 

921 κέρατε Βιοάθαιι 922 ἤ ποτ᾽ Ἠδηηδπη [ ἦσϑ᾽ ἀνήρ ΜΙδάρη- 
ἀο 926 τίς ΒΠΙΒ]Υ Ῥοβῦ 927 ὑπ ΒΆΘΟΠΙ, ἀποβ ΡΘΗΌΠΘΙῚ νΘΥΒᾺΒ 
1ηὐθ 1556. ραΐαῦ Κιγοῃποῖ 

984 ἀο]οὺ χυδ]1η8, 
946 ταισίδ᾽ ὠλέναις στρέφειν Ἰ᾿. ατπι. Θομτηϊαύ 
9ῦ8 ἔχεσθαι} ἑλέσϑαι Βτνυυποῖς. Εουύ. φιλτάτοισιν ἕρκεσιν 
962 αὐτῶν] ἀστῶν Βατρθβ | τάδε Βυθημοκ 904 οὺὃς χρεών Ἠαγίθηρ,, 

οὗ χρεών ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, οὖς γε χρῇς ΒΕΙΡΊΏΒηη 
970 τρυφάς γ᾽ ἑτοίμας Οδτηροῦ | ἀξίων γὰρ Ἡδηηδπη. Ῥοβὺ τοιάσδ᾽ 

ααο5 αἸτη!α!αύοβ ΒΗΘ 1105 οὐ ροϑὺ ἀξίων μὲν ἅπτομαι Ἰπύδρτγιπι ΒΘΠΆΥ ΠΤ 
1ηὐθο  α15586. βαβριοαῦιν Μού186 

981 ὦ. ΜΜἝαινάδων σκοπὸν λυσσώδη Μαεϊπϊαθ, Μαινάδων δυσκατά- 
σκοπὸν λυσσώδη Ἠθγηδπη, λυσσώδη κατάσκοπον δ]Ἴῆαινάδων Βοῖπο, ὦ. 
Μαινάδων (ν6] Μαινάδων ὦ.) σκοπὸν λυσσώδη που, Πῆαινάδων 
ἄσκοπον σκοπὸν λυσσώδη ΕἾχ, ἐπὶ τὸν Μαινάδων σκοπὸν λυσσώδη Ηδι- 
ὑσῃρ, αινάδ᾽ οἷον κατάσκοπον λυσσώδη Ο. αογδιη, Μαινάδων ἐπὶ κατά- 
σλοπον λυσσώδη ΤΠοΙΏΡΒοΙ, φοιτάδων ἐς κατασκοπὴν ὄρμενον (γ6] ἱγμένον) 
Ἠθδα]δῖα 982 πρώτα νιν ΟἸτπι πονῇ, νιν πρώτα ἨθδαΪδηὴ | λευρᾶς] 
χοιράδος (ν6] δειράδος) προ’ 988 ἢ σκοπέλου Πδηύπηρ, ἢ ̓ ν κλάδοις 
ΞΌΠΟΘηΘ, εὔσκοπος Νδαοῖς, ἃ σκοπὸς Ηθδα]δΙ 988 56. τίς ὅδ᾽ ὀρει- 
δρόμων μαστὴρ Καδμείων Νεποὶς 986 οὐρεσιδρόμων Ῥοτίιβ, οὐριδρό- 

ἘΠανὶρἰα 985, Βδοοῆδο. {) 
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μῶ γ6] οὐρειδρόμων νθ] οὐρειοδρόμων Μυδργᾶνα, οὔριον δρόμον Μαεΐ- 
ἐπῖδθ, δριοδρόμων Δ ΠΟΏγΤητιΒ, ὀργίων δρόμῳ ϑοποθπθ, ὀριδρόμων ΚΙτοΙ- 
ποῖ, ὀργίων Ἠθϑά]δτη 987 αἰύθυαμι ἐς ὄρος ἀο]οὺ Νιοῖκ, αἰύθιθτη 
ἔμολεν οτητυΠὺ ΑἸάϊηα [ ἰὼ Βάκχαι Μύβρτανθ 

990 δέ γέ τινος ἢ ΔΙαΐπδ, δὲ δή τινος ἢ Βοίμθ δὲ γέγον᾽ ὅδ᾽ Νποῖς 
ἴον. ὅ γ᾽ ἢ 994 λαιμοὺς Μυβργαγθ 998 τὸν] τόνδ᾽ 1. Η. Η. Βομταϊαῦ 
ἐξ ᾿Εχίονος ΤῊ. ΚΚοΥγβοὸῦ 996. ,.Δὖ πο Ἰθρθπάστη τόκον ατὖὺ 1010 γόνον" 
ΕΠ]ΤΉΒ]ΘῪ 998 περὶ] ἐπὶ Τ)όῦτθθ | τὰ Βαλχχίου ὄργια] σά, Βάλχι᾽, ὄργια 
βΟΔΠρΟΥ | Βακχίου ματρός τε Ρέας Βοιρτηδμ Ι ὄργια] ἔργα ΕἸ ΤΩΒΙΘ [ὁ ὄργια 
ματρός ὃ" ἑᾶς οΙ5Κα, ὄργια ματρός τε γᾶς Βανθ68, ὄργι᾽ ἃς ματέρος 
Ηρυτήϑημι, ὄργια τὲ πἰρεξρδο Ἠδυΐαηρ,, ὄργια τὰ ματρὸς ἃς βοποθπρ, ὄρ- 
γιά τε ϑεᾶς ματρὸς νοὶ] ὄργια ματρός τε ϑ'ιεᾶς ΟἸ]τὴ ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙη 

1001 τὸν ἀνίκατον ΑἸαϊηδ, ϑεὸν ἀνίκατον Κᾶγδον, τἀνίκατον ΥΥ118- 
τηουγὺζ [ τόν γ᾽ ἀνίκατον κρατήσων ὡς βίᾳ Μυβρτανο, σὰν ἀνίκατον ὡς 
Ἀρατήσων βίαν ΤΠποιηρβοη | βίᾳ] βίαν οἸτπι Τιπαουνῖ, ἱῬείαν Νθποκ 
1002 γνώμαν σωφρονεῖν Οδπΐοι ] σώφρον᾽ ἀϑάνατον Μοεϊῖδο | σώφρον᾽ 
ἃ ϑνατοῖς ἀπροφάσιστος Ἠθητηδπῃ, σωφρονεῖν ϑνατοῖς ἀπροφάσιστον νο] 
σώφρονα σχεϑεῖν ἀπροφασίστως Ἠδτίμπηρ,, σώφρονα ϑνατὸς ὃς ἀπροφά- 
σιστος σου [ ἀπροφασίστως Ἠθαΐ 1002 βηα. γνώμαν σώφρον᾽ ἄφϑαρ- 
τος, ἀπφοφάσιοστος, εἰς τά τε ϑεῶν ἔφυ βροτεῖά τ᾽ ἔχειν ἀλύπως, βίος 
Μυβρτᾶνθ, γνώμαν σώφρονα --- θάνατος ἀπρόφατος δ᾽ -- ἐς τὰ μαχά- 
ρων ἔφυ βροτείαν τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίος Οδιρου, γνώμαν σὠφρον᾽, ᾧ 
ϑάνατος ἀπροφάσιστος τά τε ϑεῶν ἔφυ βροτείαν τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίος 
Καγϑβοι, γνώμα σώφρων, ἃ ϑνατοῖς ἀπροφάσιστος εἰς τὰ ϑεῶν ἔφυ, βρο- 
τείῳ τ᾽ (γ᾽ ῬΠοΙρΡΒΟΠῚ) ἔχειν ἄλυπος βίος 1106. (βίῳ ΤΟΙ ΡΒοη), γνώμαν 
σώφρον᾽ ἐν ϑνατοῖς ἀπρόφατον δ᾽ εἰς τὰ ϑεῶν φύσει βροτείῳ τρέφειν 
ἄλυπος βίος Ἠδδα]ΔΙη 1004 βροτείῳ .. βίῳ ϑοοίῖσου, βροτείων τυχῶν 
ἄλυπος βίος Ἠδνγίαηρ (ἄλυπος βιοῖ ΒπρΘΥ), ἄλυπον βίῳ οἸῖτα Ἠδγθαπηρ' 
100ὅ 54. οὐ πόνῳ χαίρω ϑηρωμένα Μυβρτάνο 1006 χαίρω ϑηρεύοντα 
Τήπᾶδϑι 1007 τὰ δ᾽ οχτυ{π Νάιοκ | τά 9᾽ ἕτερα μεγάλα φανερά τ᾽ 
ὄντα δεῖ δ᾽ οἸτη, ροβίθῳ τά 8ϑ᾽ ἕτερα μεγάλα φανέρ᾽ ἐμοί γ᾽ εἴη Ηδτ- 
ἰυπρ [ φανερά τ᾽ ὄντ᾽ Μυδβργᾶνο, φανέρ᾽ ἰόντ᾽ ΤΠοιηρβοη [ τὸν ἀεὶ )ο- 
Ὅγθθ 1007 46. ἕτερα μεγάλα μεγάλα φανερά τ᾽ ὄντ᾽ ἀεί, ἐπεὶ τὰ καλὰ 
βίου (ν6] βίον) .. εὐσεβεῖν ἨΘΘα] Ια 1008 κατὰ βίον ῬΘΙΒΚΘ | βίοτον 
Ἠατγίυῃρ 1009 νύχτα τ᾽] νύκτας ΚιτοΒ ΠΟΙ 

1010 τά τ΄ ΕΠ]τηβ]ου | νομίμων Βοίῃο 101ὅ τὸν] τόνδ᾽ 4. Η. Ἡ. 
ΒΟΒταὺ [ ἐξ ᾿Εχίονος ΚοΥΒ0ἢ 1018 ἢ] ἢ καὶ Πιπάογ, ἤτοι Ἠδυίυμρ, 
ἤπου ἼγΥγθ6 11, ηααἰ δράκων ἀο]οὺ | δράκων πυριφλέγων 8᾽ Ἠθϑα]δτη 
1019 ὁρᾶσϑαι αο]οῦ Βούπο 

1020 Βακχεῦ ἴοόῦτθο ] ϑηραγρέτᾳ Μυβρτᾶνο, τῷ ϑηραγρέτᾳ ΒγυπΟΚ, 
τὸν ϑηραγρέταν ϑ6Ι4]ογ, ϑῆρ᾽ ἀγρεύταν ΚΙγοΒΠοΗ͂, ϑῆρ᾽, ἀγροδότα ϑοΠοΘμ6, 
ϑὴρ ϑηραγρέτᾳ 'γτΥ8]} 1021 γελῶντι προσώπῳ] καὶ γελῶν Ἠορδῃ 
1021 5αᾳ. βρόχον περίβαλε ϑανάσιμον ΕῚΧ 1021 βΒαα. φαιδρωπὸς βρόχον 
περίβαλε ϑανάσιμον ἐπ᾽ ἀγέλαν πεσόντι τὰν αινάδων Ἠθδάϊατα, ἔοτί. 
ϑανάσιμον σεσηρὼς περίβαλ᾽ ἐπ᾽ ἀγέλᾳ πεσόντι τᾷ Μαινάδων 1022 ϑα- 
νάσιμον ἀο]οῦ 1. Η. Η. Βομχϊν 1028 ἐς ἀγέλαν ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ 1025. ἀο]οὺ 
Μιααοπάοχί 1026 ουὐ ὀδόντος ἔσπειρ᾽ ὄφεος ἀαὖὺ δράκοντος ἔσπειρ᾽ 
ἔάλρεος ἘΠΤΉΒΙΟΥ | ἔσπειρ᾽ ὀδόντων ὄφεος Παγθαήρ' [ ὄφεον ΒΑΥμ65, ὄφελος 
Βοίμο | ὀφιόεν γαίᾳ αυ. ὙΥΟΙΗ͂ Ῥοβὺ 1028 δάδθῃάυσῃῃ ρυῦαὺ Μρα, δδ 
κακῶς πίτνοντα καὶ φρενῶν ἀνϑάπτεται ΒΟΥΙΒΟΙ 
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1081 ὦναξ Βρόμιε ϑεὸς ϑεὸς φαίνει μέγας Ἡρθιτηδπη, ὦναξ Βρόμιε, 
μέγας ϑεὸς φαίνει μέγας ΕἾχ, ὦναξ Βρόμιε, σὺ κάρτα ϑεὸς φαίνει μέγας 
ΒοΒοθπθ, Βρόμι᾽ ἄναξ, ϑεὸς σὺ φαίνει μέγας Νδιοῖ, ὦναξ Βρόμιε ϑεὸς 
φαίνει νῦν μέγας ῬαΪογ, ὦναξ Βρόμιε ϑεὸς ὡς φαίνῃ μέγας Ο. Ήθηβο 
1082 ἦ Βηυποῖ 1080 ἄγεις (ὼς μή σὲ δεῖν» ΚΚαγδβοι, ἄγεις {ἀγή- 
γνορας Α. Ῥαϊθοῦ 1087 αἰΐοσμι ὁ Ζιόνυσος ἀο]οὺ Ηδυύαπρ 1039 ξυγ- 

γνώστ᾽ ἂν ἦν Βυτρθδ 
1040 ἐχϑροῖσι χαίρειν Ἠαυίηαη 1041 ἔνεπε Βγποκ 1047 Θρῇκα 

καὶ ᾿κέντεις κόρας ΒΕΓΡῸΒ 
1061 ἀμφίκρημνον, εὖ διάρρυτον ΟΔΙΡΘΙ 1084 5.. ἐκλελοιπότος 

κισσοῦ ΠΟΥ θη 10δδ κισσὸν ΟῦθΘ 1060 ἐμπλέκουσαι Μεανὶρ 
ποικίλ᾽] πολύπλοκ᾽ Ἠοϊτηβοοίμ, καμπύλ᾽ Ἠουνογάθη. Ῥοβὺ αἵ δ᾽ Ἰδοιπδτη 
βύαύα!ῦ Ἡθυθυάθῃ 

1060 οὐκ ἐξιχνεύοιμ᾽ οὐδὲν ἂν ἐν ὄσσοις μαϑὼν Βιγρθβ, οὐκ ἐξικνεῖ- 
σϑαι μαινάδων ὕσσοις σϑένω 8016 [ ὅσων (γ61 ὅσοι) μόϑων Η. ἥϊορμδε- 
πὰ, ὅσαι μαϑεῖν ϑοΘΠσοι, ὄσσοις νοσῶν Τ)τιροτύ, ὄσσοις μόϑον ἨἩθαίῃ, 
ἑσμὸν μαϑεῖν ἈΘΙΒΚΘ, ὅποι μόϑων Μυδρτανο, ὄσσοιν ἀϑρῶν Ῥογβοῃ, ὅσον 
ποϑῶ ἸτηβΙου, ὄσσοις ὅσον Ἠθιτηδπηη, ὄσσοις ὁδόν (οἸἸτη ὅλων) Πατνύαηρ, 
ὄσσοις ὄχλον ΜΙαΔαοηοτ, ὄσσοιν (ν6] ὄσσοις) νόϑων 'ΎτΤΥΘΙ], νόσον μα- 
ἁεῖν ν6}] ὅσον μαϑεῖν ν0] ὠστρημένων ΟἸ]πὶ ΘΟΠΙΟΙΘθδπι, ποϑεινὸς ὦν 
Μούσρου, πρόσωϑεν ὧν ν6}] πρόσω σκοπῶν νοὶ ὄσσοις ἀϑρῶν ϑδπάγε, ὄσ- 
σοις σαφῶς ΟΟΙ]δ πη, ὄσσοιν ὅσων Εδαδὺ, ὀρεινόμων ν6] ὀρειδρόμων 
δύδαύτα 611. [1061 ὄχϑου ϑολ!ίσοι [ ὄχϑω δ᾽ ἐπεμβὰς ἐς ἐλάτην Ἠοτ- 
τηϑππῃ [ ὄχϑου δ᾽ ἔπ᾽ ἐμβὰς ϑομυτμαδομον [| ὄχϑων δ᾽ ἔπ᾽, ἀμβὰς ἐς ἐλάτην 
ΒγΆΒη | ἐς ἐλάτην Ἠφθα 1002 μανιάδων Βούῃπο 1063 ῬΟΒ515 δὔϊδη 
ἦν δὴ τοῦ ξένου ϑαυμάσϑ᾽ ὁρᾶν 106 κατῆγεν, οὐκ ἀνῆκεν Μυβρτανο, 
κατῆγεν ἠρέμ᾽ ἠρέμ᾽ Νάθοι 1066 ἐκυκλοῦτο δ᾽ Βτγυποῖς, κύκλῳ δ᾽ ἄρ᾽ 
ΚΙτο ΠΟΙ, κύκλωμα δ᾽ ϑοΠοθπΘ 1060 54. κύκλου γὰρ ὥστε... περιφε- 
ροῦς ἕλκει δρόμον Ἠδγύθπρ' 1067 περιφορὰς ΝΙοίον!αβ | ἕλκει δρόμου 
Η. ϑύθρμδηιυβ, ἑλχεδρόμον ϑοδσου, ἕλκει δραμών ΗἩραίμ, ἕλκει δρόμῳ 
Ῥαϊθυ. δϑύβιιη ἀθ]οῦ ΘΟ ΠΟ. 1068 5η. ἀο᾽οὺ ΗἩρυνογάθῃ 

1010 ὄχων ἔπι Ἡδυΐμηδπῃ 1072 ἀνακοντίσειε αθσγανθ 1078 ἐς 
αἰπὺν Πουνογάθῃ 1078 5ᾳ. οἷτπι ἀο]οραῦ Ἠθυνθγάθῃ 1074. οτί. 
ἔχουσ᾽ ἐν ὄζοις 1018 φωνήν τιν᾽ τορπαϊαὺ Ε]τβ]ου | ὥς μέ γ᾽ εἰκάσαι 
ο 56 1079 ὦ συμμαινάδες Βυτρθδ 

1088 ἔχγαιον ἌΘΙ5ΚΘ, γαίηϑεν ΚιγτοΒΠοΙ͂ 1084 αἰϑὴρ δ᾽ ἐσίγα 
ἘΠ]ΤΏΒ]6υ, σιγηλὸς αἰϑήρ Ἠαυίαηρ', σῖγ᾽ ἴστατ᾽ αἰϑήρ ϑΘοιυμηθομου 
1089 σαφῶς ᾿δγ]6 

1091 ϑέουσαι διύχίο 1096 καραβόλους Μυδβρτανθο 1096 54. ἄλ- 
λαι μὲν οὐ εἰσβᾶσαι οχ ΟἸγδύ. ρεαύ. Τιϑηὐϊηρ' 1098 ἠκόντιξέ τις Μυϑ- 
ΡΎΘΥΘ, σοιβ ροϑὺ 1099 ροϑβιΐο 

1100 οὐχ ἤνυτον ἘΠΤΉΒ]ΘΥ 1102 λελῃσμένος ΒΑγΠΘ65, κεκλῃσμένος 
ΕΠ} (Ὁ 1108 οὐϊδιη συγκραδαίνουσαι ῬΊΘΥΒοΙ, ξυγκρατύνουσαι γ6] συγ- 
κπορύσσουσαι Μυβργᾶνα 1108 5α. ἀο]οὺ Ρ. .. Μοῦ 1119 ἔοτύ. ᾿Εχίονι 

1124 οὐδ᾽ ἐπεῖδε Ῥιτρο]α 1126 ὠλένης ΚΙΙΟΒΒΟΙ͂ [| λαβοῦσα δ᾽ 
ὠλέναισι χεῖρ᾽ ἀριστερὰν ν6] ἀλλ᾽ ὠλέναις λαβοῦσ᾽ ἀριστερὰν χέρα νο] 
Ῥούϊαβ λαβοῦσ᾽ ἐν ὠλέναις δ᾽ ἀριστερὰν χέρα ΜΟΚΙοΙ, λαβοῦσα μαινόλις 
δ΄ ἀριστερὰν χέρα Ε΄. αα. Βομιηϊά, λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναισι δεξιὰν χέρα 
Ἠυπρηγουβ, λαβοῦσα χεῖρα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν Βπύπονθη 

1181 ἐπεῖγε Μδάν!ρ' 1182 ὅσον (ἀθοραὺ ἕως) ἐτύγχαν᾽ ἐμπνέων 
δὲ 



68 ἈΡΡΕΝΌΙΧ 

ἈΘΙΒΚΟ 1188 ἄγε, φέρ᾽ ἣ μὲν Ἡογηδῆη 1184 5α. γυμνοῦσι δὲ πλευρὰ 
Ῥουύβοῃ, γυμνοῦτε δὲ πλευρὰς ἨἩθητήϑηπ, γύμν᾽ αὐτὰ δὲ πλευρὰ Ἠαγθαηρ; 

1140 ὅνπερ ΘΒΙΠ]θύο, ἥπερ. Ἠδυθηδη 1146 ἀο]οὺ Β.. Ρυΐησ 1147 τὸ 
καλλίνικον δάκρυα ΒΟΙΠΟ Ι ἣν Ηθυτηϑηῃ, ἦ Κιτομ ποῖ | νίκη φορεῖ Ρου- 
ὑπ, νίκη φέρει, Ἠδυθαηρ' 1148 οὐκοῦν ἐγὼ μὲν αροτί, ἐγὼ μὲν οὖν 
γὰρ Ἡραίμ, ἐγὼ μὲν οὖν τάχ᾽ Μυβρτῶᾶνο | τῆσδ᾽ .. τῆς ξυμφορᾶς ΡΊοι- 
Β0Π 1149 ἄπειμ᾽ ᾿Δγαυῇ ρδητηδηῃ 

1151 οἶμαι ταὐτὸ Πβδῖθκαο 1162 ἀεο]οὺ ἢ. Ῥυὶηχ 11δὅ Πενϑέος ἐχ- 

γενέτα ΝΥ ̓ ἰατηον τί [ Πενϑέως ἀρ]οὺ Βυσροθ 1100 τὰν ἀο]οῦ ΒΌΓΡΘ5 
11ὅ0 54. στολὰν οὗ τε αο]οὺ ὙΠ δον 1107 πιστὸν ἀΐδα ἘΠΘ Εν, 
παίστορ᾽ ἀκίδα τε ν6] πλαστὸν εἴλαν (οὖ ἴῃ ν. ῬΥΟΧΙΙΩΟ ἔλαβ᾽ ἐπ᾽) δῆπια- 
στᾶνθ, ἐπίστορ᾽ ἱρῶν 98Δ0005, πιστὸν “Ἥιδᾳ Ἠθητίδππῃ, πικρὸν ᾿ἴδαν ϑ:614- 
Ιου, πιστὸν ᾿Αἴδαᾳ γ᾽ Οδῃρθοι, τ᾽ ἐπὶ στοναχαῖς ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, κισσοχαίταν Ἰπ- 
ϑύδτη, ἐπαντὸν “Ἄιδαν Ἴ γηγ611, οὐϊδιη βάκτρον (ν6] κέντρον) “4ιδα Θαιμάν, 
πιστὸν “Ἧιδα Ινο14, ἐπὶ στόμ᾽ “Ἧιδα δ], κόσμον “Ἧιδα ᾿ν. Βοπύθουννοκ, 
ὁπλισμὸν “Ἧιδα ΝΥ τ ατηον τὺ 

1100 Βάχχα Καδμεία Ἡθαίπ 1101 τὸ καλλίνικον κλεινὸν ἩΘΑΙΠ, 
τὸ καλλίνικον ἔργον ΒΥΆΠΟΚ | κλεινὸν] αἴλινον Βιιγρθβ [5 ἐξεπράξατ᾽ ὦ 
Μυβρτᾶνθ 1108 ἀγών περ, αἴματι ΜΜΘΙΘΑΡΤΟΒ 1108 5αᾳ. χέρ᾽ αἵματι 
στάζουσαν περιβαλεῖν τέκνου ΥΙδΙπονύ, ἐν αἵματι σταζούσας χέρας 
ἐπιβαλεῖν τέκνῳ Ἠογνοτάθῃ, αἱμοσταγῆ χεῖρα περιβαλεῖν τέκνῳ ΝΥ. Ηθδά- 
Ιᾷᾶπη 1104 χέρα περιβαλεῖν τέκνον ϑΟΠΟΘΠΘ, χέρα βαλεῖν τέκνῳ ΚΙΤΟΙ- 
ΠΟΙ͂, περιβαλεῖν τέκνον (ΟΥ1580 χεῖρα) Π)ᾶν]65, περιβαλεῖν χέρα (Οτηῖ5850 
τέχνου) ΤΎΥΥΘ]], χέρα βαλεῖν τέκνου ΟἸττη ΘΟΠΙΟΙΘΌδΙη | χεῖρα πον θη 
1107 εὔιον Ἡδγηθθη 1168 τί με διορϑοῖς ὦ Βούῃθ, οὔϊδιῃ τί μὲ ϑιροεῖς 
ἰώ ΕἸχ, τίνα ϑροεῖς αὐδάν; Ἠετΐαπρ, τί μὲ τί μ᾽ ὀρϑεῖς ὦ οἵττα Νθοκ, 
τί δὲ διορϑιᾷς ΤΎγγ611] 1 ὀρϑοῖς Η. ϑίθρμαηαβ, ὄρσεις ΜυβρτᾶνΘ 

11τῸὸ μέλαϑρα {δόμων Τιθαΐθοῃ 1112 ὁρῶ γε καί... σύγκωμον ὦ 
ΑἸάϊπα, ὁρῶ τε καί... σύγκωμος, ὦ Ἠοτηδμῆη 1178 85α. βρόχων λὶν νεα- 
ρὸν Βοίπθο 1174 νέον δέ νιν ἐκράτησα, νέον αἷμα ῬαΑΙοΥ | ἄνευ σϑένεος 
ἀρείου ϑαρρ!οὺ Βδιτθθ, ἄνευ κάμακος ὄρειον Μαβρτᾶνθ, χερῶν βίᾳ τὸν 
ὄρειον Ηαγύαπηρ, χεροῖν ἀκμᾷ καϑελοῦσα ΚΆΥΒΘΥ ' 

1180 οὐ 1196 Αρϑῖδθ οοηὐϊηπδῦ οαπὶ ΘΙ] θ τὸ ΗΘΔ ΠΗ 1151: τί 
δ᾽ ἄλλαι; Μιιβρτᾶνθ 1188 εὐτυχής γ᾽ ἅδ᾽ ἄγρα, νογθῶ Αρϑαδθ 60η- 
ὑϊπτιϑη5, ΝδποΙς Ῥοβϑὺ 1188 ἄποβ {γ]πηθῦτοβ Θχοι 1556. δυ θη γαῦαν ὙΥ118- 
τηουγῦ 1184 τλᾶμον Ἠδυΐαηρ' 1186 ἄπο (οὐ 1187 βάλλει) Ηοτ- 
τηϑη [ ἁπαλότριχ᾽ ὑπὸ κόρυϑα Ἠδυίαηρ' 1187 κατάκορον ΒοΐΠθ, 
κατὰ κόμαν διύσον [ βλαστεῖ Ἠδτίαηρ' 1188 πρέπει ϑηρὸς ὡς ἀγραύ- 
λου φόβη Ο. Ηθη86 1189 56. κυναγέτας σοφὸς ἀνέπηλ᾽ ἐπὶ ϑῆρα, ο6- 
ὑθ 715 αο]θίρ, Βοίῃθ 

1190 54. ἐπὶ τόνδε ν1] δΙηον 1192 δαγρεύς Βαῖμθα 1198 ἐπαι- 
νεῖς τόδ᾽; ; Μυβρτᾶνθ, ἐπαινεῖς τί μ΄; 6005 | τί σ᾽ ἐπαινῶ; ΚΙτΟΒΠΟΗ͂ 
1199 φαπεδὸι δὴ τάδ᾽ ἔργα Ηθϑίῃ | φανερὰ δὴ τάδ᾽ ἔργ᾽ ἐπειργασμένα 
Βηιποῖς, φανερά, καινὰ δ᾽ ἔργματ᾽ εἰργασμένα ϑ61α]6Υ, ἔργα τάδε φανερὰ 

κατειργασμένα Βοίμθο, φανερὰ τἄργ᾽ ἐγὼ ἡδεξενσηαῥάνα Ἠροηηδηῃ, φα- 

νερὰ τᾷδ᾽ ἄγρᾳ κατειργασμένα Νδποκ ἴ ͵ 

1204 Κάδμου τε ϑυγάτρες θΟῦτΘΘ6 1207 κάτ᾽ ἀκοντίζειν ϑϑιπαγβ 

1208 ἔργ᾽ ἀναρτᾶσϑαι ἨΠΠΡοΙρ: 1209 τόνδ᾽ ἐξείλομεν ΠΘΙΒΚΘ 
1210 χωρίς τε δορίδος ὙΥΠαπτονν ἐα 1212 αἰρέσϑω βαλὼν Ἡδτνί- 

ΤΩ81) 1918 πηντὰς κλίμακος ὁχ ΟἸγῖδθ. ραῦ. Τιϑηὐίηρ' [ πρὸς οἴκῳ δοἃ- 
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Ἰῖρου, ϑὐϊαιη πρὸς οἶκον ΒΑ Π6Β, πρὸ τοίχων ᾿ θίβῖτο (βο]Π]οοὐ πρὸς οἴκων ἴῃ 

ΑἸάϊπμ8) 1214 τριγλύφοις κάρα τόδε ΒΒΠΠοο 1210 ἄϑλιον δέμας Νδιοῖς 

1290 πέδῳ] πεσόν Ἰλοῖδῖκθ, ααὰ ΑἸάϊπῶ πέσω παθοί 1228 εἴσω 

θιμάου 1226 τὸν παῖδα ΠῚ ΈΜΝΩ͂Ν Ποῦ 1227 ᾿“ριστέᾳ 1,. 1)1η- 

ἀουνΐ 1299 ἀγρίας ἘΠΙΊΒ]οΥ 
1944 ὦ πένϑος, ὡς ἄρρητον οὐδ᾽ (ν6] οὔτε ῥητὸν οὔϑ᾽᾽.) 1΄. αι. Βομιπτας 

1945 φόνον... ἐξειργασμένον ΑἸάϊπα, φόνου... ἐξειργασμένου Μι- 
ΟΥΥΘ. 1240 χαλόν γε ΤιΘῃ Πρ’ 

1952 εἰ δὲ παῖς οὐ 1204 ὅ γ᾽ ἂν νεανίαισι Π᾿ΘΙΒΙΚΘ 1208 εὔϑυμος 
ν6] ἔνϑυμος Μυβρτανθ, φιλόϑηρος ΒγθΠΟΙ 1204 ἦτὰν νεανίαισι Μυ8- 
στανο [ ἅμα] ϑαμὰ Πιπάου 1281 σοί τ᾽ ἐστὶ κἀμοὶ μὴ σοφοῖς χαίρειν 
κακοῖς. ποῦ ᾽στιν; τίς αὐτὸν ΑἸάϊπδ, σοί γ᾽ ἐστί. τίς νιν Νδυοῖς 

1201 μένοιτ᾽ Εἰ. ΒΥ 1261 κἄτι διπετέστερος )Οῦγ66 1208 πτοη- 
ϑὲν ἄρτι σῇ Μυβργῶνα (βο Ποῦ ἴῃ θά. Οχομ. πτοηϑὲν ἔτι σῇ) ΡῬορύ 
1209 νϑυβῦση δατηῖ 1πὐθυ οι 1556. ραύαῦ ΝϑΈΟΙς 

1918 ὑμέναιον ϑοΔ]σΟΥ 1914 ἔδωκας εἰς στέγας Θὑμαςηππ6 !Π10Υ 
121ῦ σῷ] σὸς ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 1216 ἐμὴ .. κοινωνία Ἠδυίπῃρ' 1219 σχέ- 
ἅψαι νιν ΕἸΤΩΒΙΘΥ 

1281 ἄϑρησον αὖτε ΠΟΌΥΘΘ 1280 φιλούμενόν γε" (γ6] φίλιόν γε 
νῶν τὸ) πρόσϑεν εἴϑ᾽ ἐγνώρισας Τ᾿. ὅπ. ϑομτηηϊαΐ 1980 οὐδ τίς 
ἔκανέ νιν; πῶς εἰς ἐμὰς ἦλϑεν χέρας; ΕΠ]ΤΏ5]6Υ | ἔμ᾽ ἦλϑεν ἐς χέρας Τγι- 
161} 1287 ἀληϑὲς ὡς .. καιρῷ κλύεις Τ᾿. αα. Βοιπηηταῦ 1288 καρδίᾳ 

δηΐου, καρδίας ϑ'οα!σοι, καρδίαν ΕἾχ [| καρδίας .. ἔχει ν6] καρδίᾳ. 
ἄγει Ε΄. απ. ομιηιαύ 1289 κασιγνήτα ΒΥ 68 

ος 1291 ὕβριν γ᾽] ὕβρεις Βταποῖ, ὑμῖν Ἠδιηδηη, ὕβρισμ᾽ ῬΑΙΘν, ὕβρι- 
σεν Υ6] ὕβριξ᾽ Α. Ῥαϊμηθυ ἡγήεθ ῬΘΙΞΚΘ 

1800 τὸ πᾶν, νούϑύτη δᾶπιο, οομ ]ηπιθ 5, Βδῖθθ, οὐ πᾶν Βτυποκ !| 
συγκχεκασμένον ᾿ΘΙ5ΙκΘ. Δ ρυϑαμη ΟἸ᾽πὶ ἀ6] 6 αὺ Νδιοῖς 1801 ἀφρόνης 
Ἡοτβτηδη 

1810 πόλει] ἐχϑροῖς Ἠουνογάρῃ | τε] σὺ Ηαλαπρ; 1512 ἐλάμβαν᾽ 
ν Ἠθρεαίῃ, ἂν ἔλαβεν ἄν οἸἸτη ΠΠ]τ5]6Υ | δίκην γ᾽ ἂν (ν6] γρούϊι5 τὰν) .. 

ἐλάμβανεν θόῦτθο, δίκην... ἀξίαν ἔδωκεν (ν6] δίκης .. ἀξίας ἐτύγχαν᾽) 
ἄν Παενΐϊαηρ' 

1820 ἀδικεῖ σε, τίς ἀτιμάξει ΠΘΙΒΙΚ6 1821 σῆς δ᾽ ἔχει Ἡ. δίορμα- 
ὮΤΙΒ 1829 Ἰαθαπα ΘΧ ΘΒ. αἸἸΟΒ ΒΌΡΥΦ ΘΟΙΠΙΠΊΘΠΊΟΥΑΥΙ [Ομὑθτ5. Π15 [66 
Γναρτηθηἑ5. πὶ ΔΙ αν ῬΙΟ Δ 11 8 ΘΧρΡ]Θ.1 ρμοίθϑί: 

λακιστὸν ἐν πέτραισιν εὑρέσϑαι μόρον 

πῶς καί νιν ἡ δύστηνος εὐλαβουμένη 6". ν. 1812 
πρὸς. στέρνα ϑῶμαι:; τίνα {δὲν ϑρηνήσω του πρνν τι 1818 
εἰ μὴ γὰρ ἴδιον ἔλαβον ἔν χερσὶν μύσος 

ἽΝ εὐ μος τὸν τ τῆας, ζεο μη, τέκνου, 1558: 1985 
χκυνοῦσα σάρκας ἅσπερ ἐξεϑρεψάμην ᾿ ν᾿ 1507 
φέρ᾽, ὦ γεραιέ, κρᾶτα τοῦ τρισζαϑλίου) ᾿ς Ἰοὺ 
ὀρϑῶς προσαρμόσωμδϑν, εὔτονον () δὲ πᾶν “ἼΔΟΝ 
σῶμ᾽ ἐξακριβώσωμεν, εἰς ὅσον πάρα. ιν 468 
ὦ φίλτατον πρόσωπον, ὦ νέα γένυς 409 



τὸ ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

τὰ δ᾽ αἱμόφυρτα καὶ κατηλοκισμένα ΟἸ. Ρ. 14τ| 
μέλη τ 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ 

ἐς δεσμά τ᾽ ἦλϑε καὶ λόγζων ὑβρίσματαν. ». [16θ4 
τοίγαρ τέϑνηκεν ὧν ἐχρῆν ἤκισϑ᾽ ὕπο. » 1668 
χαὶ ταῦτα μὲν πέπονϑεν οὗτος (ἐνδίκως), » ἡ 0601 
ἃ δ᾽ αὖ παϑεῖν «χρὴ» λαόν δὰ οὐ ἜΝπΩΣ κακά. ν 1008 

ΞΕ Ν ἜΣ ΜΉΝ ἀνοσίου ΡΥ ΝΥ ΤᾺ " 1014 
δίκην τινζούσας) το ὃν ἔχτειναν ὦ. πον ΤῸ 
καὶ πὐην «ἐσλιϑδεῖν πατρίδ᾽. οὐ γὰρ εὐσεβές πο κὺ Π7 

τὴν δ᾽ ΠΣ πήματ᾽ ΠΕ ΤΕΙΙ φοάσω ῳ. 1090 
Εχ δ βοθῃδ γϑρϑὺϊῦ βϑηδγιμπι ρα Αἴπθη. ΧΙ 668 Ε' βογναύπτη ἐγὼ 
δὲ φεύξομαί γ᾽ ἐλεύϑερος γεγώς Ἰ)͵ΟΌΥΘΘ 

1381 τύπου Μυβρυδυθ 1381 5αᾳ. ἐχϑηριωϑεὶς .. ἥν τ᾽ Γάρεος 
Ηρα 1888 ὄχλον δὲ μόχϑων Ἡ. ἰορμαπαβ, ὀχμὸν δὲ Μίόσχων ἘΘΙ5Κ6 

1889 ἐγκαϑιδρύσει (αὖ οϑὺ ΟΠ γθῦ. ραύ. 1784) Βυγρσθθ [ βίον] δέμας 
Νδῦοκ 

1842 ὅτ᾽ ν ΝΆΌΟΚ, ὅ γ᾽ ϑοβοθῃθ 1848 ηὐδαιμονεῖτ᾽ ἂν Μυ8- 
ΘΎΘΥΘ (ϑ4ῦ ὃ ὅτε γ᾽ ἐκ οὐκ εἰδότες οχ (18. ραῦ. 2660 οἰβοῖῦ Ῥου- 
ΒΟΠ. 1849 ἐμὸς ἐπήνεσεν ν6] οὑμὸς ἤνεσεν Νὅποκ 

1888 πάντες σύ θ᾽ οχ Ομ γδῦ. ραῦ. 1101 ΚΙγΟΒΠΟΗ͂,, ἐγὼ σύ 8'᾽, ἘΪΒ1 
γοΥβιΒ Ἰηὐθι ΡοΙαῦαΒ. δῦ οὖ ΘΟΙΏΡ]υγ65. νϑύθιιβ οχοιἀθυϊηῦ, Ῥα]θυ, ἄρδην σύ 
" ἼΤγητ]]} [| σύγγονοί τε σαὶ φίλαι ΑἸάϊηδ, παῖς τε σύγγονοί τε σαί Ἠοτ- 
τηϑηη, σύγγονοί τὲ σαὶ τόδε ν6}] ρούϊπ5 σύγγονοί ὃ᾽ ὁμόσποροι ΕἾχ, σύγ- 
γονοί τε παῖς τε σός Ἠαδτίμπηρ', σύγγονοί τε σαὶ διπλαῖ ϑίθαύτηπθ116ν 
18δῦ ὅ τι δέ μοι τὸ ϑέσφατον Ἠροητηδημ, ἔτι δέ μ᾽ εἶπε ϑέσφατον Ηατΐυπρ 

1866 ὄρνιϑ'᾽.. πολιόχρως κύκνος Βτύποϊς, πτεροῖς ὅπως... πολιό- 
χρῶν κύκνος ΘΠ Υ8 1808 οὔϊδιη χαῖρε πατρῴα Ε]ΤηΒ]ΘΥ 

1811 χϑόν᾽ ᾿Δρισταίου Μυβργδνθ 1872 --- 92 ἀο]οὺ Νδποῖκ 
1874 δεινῶς γὰρ δεινῶς ΑἸάϊηδ, δεινῶς δεινῶς Βτγίποῖκ, δεινῶς γάρ τοι 

Ηρογτάδηῃ, δεινὴν δεινὸς Ἡ θυ ΤάΘη 1874 5.6. δεινῶς γὰρ δεινῶς 
αἰκίαν .. τοὺς σοὺς τάνδ᾽ ᾿εἰσέφερ᾽ οἴκους Μυβργανο. (τοὺς σοὺς τάνδ᾽ 
εἰς οἴκους ἔφερεν Ἠαγίαῃρ), δεινῶς γὰρ δεινῶς αἰκίαν τάνδ᾽ εἰς οἴκους 
τοὺς σοὺς ἔφερεν Ζιιόνυσος ἄναξ Βοΐμε 18τ0 ἤδη τοὺς σοὺς οἴκους 

γ6] τοὺς ἡμετέρους οἴκους ῬΆΪΘΥ 
1884 μ᾽ ἴδῃ ϑαρρΙοὺ Πιθιβίτθ, ἔμ᾽ ὁρᾷ ϑομοθηθ 1884 5. μήτε Κι- 

ϑαιρῶν᾽ ὄσσοισι μιγῶ, οδἴογ5 ἀρ]οῦβ, Βοίμθ (ὄσσοισι μιγῶ Οδηΐθι) 
188 ὄσσοισιν ὁρῶ ΒγτοᾶάθαᾶθιΓυ 1380 ϑύρσοις κλήματ᾽ ἀνεῖται ΜύβργανθΊ 
ϑύρσου] ϑήρας Δ ο0 05 1881 βάλχαις] τελεταὶ Ἠδγίηδη 13588---92 ὑη- 
ΟἸἢ15. 1η0 1810 Ηδγαηρ' 

Αἀα 6πἀϑ. 
Ῥαρ. 81 δὰ ν. 780 1. ἐκρυπτόμην] τηᾶγρὸ θα! οη]8 Βδυπθδίϑηθθ, ἐκρύ- 

πτομὲν (1,.}. 
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ΝΟΤΑΒΌΜΝ ΝΌΡΕΣ. 

1, --- οοὔοχ Τιϑυγθηύδηιβ 82, 2 ομαγίϑοθιβ 5860. ΧΙ. 
ἰ --- τηϑητι5 ΟΟΥΤΘΟΙΓΙΟΘΒ. 

ῬΡ --- οοὐὔδχ Ραϊδύϊπαβ, παπο ὶ αὐϊοδπαϑ 2817 τηθιη υϑηϑοθιβ 5860, ΧΙΥ͂, 
αἋἋἹ] αδβιηϊῦ τη ν. 1002. 

} τ τιϑῆτιθ ΘΟΥΥΘΟΙΓΙΟΘΒ. 
6σ' --- οοὔοχ Πιϑαγθηθϑηαβ 172 τηθιι υϑηϑοθιιβ 5860. ΧΙΝ, 1π46 ἃ ν. 1008. 

ὃ ΞΞ- τη πιι8 ΟΟΙΤΘΟΪΤΊΟΘΒ. 

ΤΑΡτοϑ 1, 6Ο' οοπύυὺ ᾿ν. Ῥεῖηχ. Οἷτ. οὔϊδιη οο]]ὐ]οπθια 1] δτηο- 
Ὑγιὺ] Απ8]. ἘπαυρΡ. Ρ. 1 5648. 

1)6 οοάϊοα  8ῖνγθ 6Θ' οχ 1, ἀουϊσαῖο οἵ αὐ88ὲ δὰ Ιρῃ. Τϑαγ. ργϑθ- 
ΤΠ ΟΠ ΐτητι8 οὗ ἰηΐγῶ δα ν. 704, 778, 899, 9156. [06 οθύθυῖβ νἱάθ 1τὔθυα δὰ 

Τρη. Τϑαγιοϑτη. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΗΕΊΙΔΑΙ 

Ἐπ ὶρία 95, Ἡθυϑο]ᾶδο. 



ΟΊ Ύῆ, 

ἸΑΔΙ 



Ὑπόϑεσις Ἡραχλειδ ὧν. 

᾿Ιόλαος υἱὸς μὲν ἦν ᾿Ιφικλέους, ἀδελφιδοῦς δὲ ᾿Ηρακλέους᾽ ἐν 

νεότητι δ᾽ ἐκείνῳ συστρατευσάμενος ἐν γήρᾳ τοῖς ἐξ ἐκείνου βοηϑὺς 
2 ’ - . , ον, τμδὲ ςτ ") , - λους, εὔνους παρέστη. τῶν γὰρ παίδων ἐξ ἁπάσης ἐλαυνομένων γῆς ὑπ 

Εὐρυσϑέως, ἔχων αὐτοὺς ἦλϑεν εἰς ᾿άϑήνας κἀκεῖ προσφυγὼν τοῖς 

ϑεοῖς ἔσχε τὴν ἀσφάλειαν Ζημοφῶντος τῆς πόλεως κρατοῦντος. 

Κοπρέως δὲ τοῦ Εὐρυσϑέως κήρυκος ἀποσπᾶν ϑέλοντος τοὺς ἱκέτας 

ἐχώλυσεν αὐτόν᾽ ὃ δὲ ἀπῆλθε πόλεμον ἀπειλήσας προσδέχεσϑαι. 
- Α , οἱ 2 7 ΠΕ - Α πνς τον ΄ 

Δημοφῶν δὲ τούτου μὲν ὠλιγώρει" χρησμῶν δὲ αὐτῷ νικηφόρων 
’ Ν »" δ ν᾿ “ ; ,ς “» γενηϑέντων. ἐὰν Ζ4ήμητρι τὴν εὐγενεστάτην παρϑένων σφάξῃ, τοῖς 

λογίοις βαρέως ἔσχεν" οὔτε γὰρ ἰδίαν οὔτε τῶν πολιτῶν τινος ϑυγα- 

τέρα χάριν τῶν ἱκετῶν ἀποχτεῖναι δίκαιον ἡγεῖτο. τὴν μαντείαν 

δὲ προγνοῦσα μία τῶν Ηρακλέους παίδων, Μακαρία, τὸν ϑάνατον 

ἑκουσίως ὑπέστη. ταύτην μὲν οὖν εὐγενῶς ἀποϑανοῦσαν ἐτίμησαν" 

αὐτοὶ δὲ τοὺς πολεμίους ἐπιγνόντες παρόντας εἰς τὴν μάχην ὥρμησαν. 

Ατγρυχηθηθαμι ΟἸηϑιὺ 1., 8αα, 1. εὐριπίδου ἡρακλειδῶν ὑπόϑεσις 
11π. 6 ἱκέτας] οἰκέτας ΤΡ 9 παρϑένον ἢ | ἴον. Ζήμητρι εὐγενῆ 
παρϑένον. Οἷν, 408 5α. οὐ 489 5α. | λογίοις] ὙΥΠδΙηοσ τύ, λόγοις ΤΡ 
11 οἰκετῶν ἢ ἡγεῖτο] 1,.. Θιπάογῖ, ἡγεῖται ΠΡ 18 ἐτίμησαν] 1,.. Ὀ]1η- 
ἀουῖ, ἐτίμησεν 10." 

1" 

10 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Ἰόλαος. 

Κοπρεύς. 

χορός. 

Ζημοφῶν. 

Μακαρία [παρϑένος]. 

ϑεράπων. 

᾿Δλκμήνη. 

ἄγγελος. 

Εἰὐρυσϑεύς. 

προλογίζει δὲ ὃ ᾿Ιόλαος. 

Ῥδυβομδυιμη ᾿Πἀ]Θθιὴ οτη. 1, δα. | παρϑένος Ἰποῖαβὶ [ ϑεράπων] 
ε΄ 9 ϑεράπαινα {0 Ὁ} νοῦθδ προλογίξει δὲ ὁ ᾿Ιόλαος οτῃ. Ρ. 



ΙΟΔΛΑΟΣ. 

Πάλαι ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτ᾽ ἐμοὶ δεδογμένον" 
ὃ μὲν δίκαιος τοῖς πέλας πέφυκ᾽ ἀνήρ. 
ὃ δ᾽ ἐς τὸ κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον 

πόλει τ᾽ ἄχρηστος καὶ συναλλάσσειν βαρύς. 

αὑτῷ δ᾽ ἀρωγός᾽ οἶδα δ᾽ οὐ λόγῳ μαϑών. ὄ 
ἐγὼ γὰρ αἰδοῖ καὶ τὸ συγγενὲς σέβων, 

ἐξὸν κατ᾽ 4ργος ἡσύχως ναίειν, πόνων 
πλείστων μετέσχον εἷς ἀνὴρ Ηρακλέει, 
ὅτ᾽ ἦν μεϑ᾽ ἡμῶν" νῦν δ᾽. ἐπεὶ κατ᾿ οὐρανὸν 
ναίει, τὰ κείνου τέκν᾽ ἔχων ὑπὸ πτεροῖς 10 
σῴξω τάδ᾽ αὐτὸς δεόμενος σωτηρίας. 

ἐπεὶ γὰρ αὐτῶν γῆς ἀπηλλάχϑη πατήρ, 

πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἤϑελ᾽ Εὐρυσϑεὺς χτανεῖν᾽" 
ἀλλ᾽ ἐξέδραμεν" καὶ πόλις μὲν οἴχεται. 
ψυχὴ δ᾽ ἐσώϑη. φεύγομεν δ᾽ ἀλώμενοι 1ὅ 
ἄλλην ἀπ᾽ ἄλλης ἐξορίξοντες πόλιν. 

πρὸς τοῖς γὰρ ἄλλοις καὶ τόδ᾽ Εὐρυσϑεὺς κακοῖς 

ὕβρισμ᾽ ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρίσαι" 

πέμπων ὅπου γῆς πυνϑάνοιϑ᾽ ἱδουμένους 

κήρυκας ἐξαιτεῖ τε κἀξείργει χϑονός. 20 

πόλιν προτείνων ΄4ςγος οὐ σμικρὰν φίλην 

ἐχϑράν τε ϑέσϑαι, χαὑτὸν εὐτυχοῦνϑ' ἅμα. 

εὐριπίδου ἡρακλεῖδαν Βαροηβου. 1 1 Το]αὶ πούϑιη οἵη. 1.,, 844. ὦ | 
τοῦτό μοι ϑῖο!. ἢ. 10, 1 4 φίλοις τ᾽. . συναλλάξαι. ϑοθδοιι 
ὅ αὐτῷ 1,}, αὑτῷ 1 | ἀρωγός] 5Βουϊρδὶ, ἄριστος ΤΡ { ἥσυχον ἘΠτη8- 
10 8 εἷς ἀνὴρ Ἡραλκλέει] Ῥογβοι, εἷς ἀνὴρ Ἡρακλεῖ 1,.}, ὥν ἴῃ 
τηδρ᾽. 86 βισηῦτη δηΐθ ἀνὴρ ἴῃ ὑθχύπ φοβιύατμῃ ἰ, ροϑὺ ἀνὴρ 1πβουαῦ } 
10 τἀκείνου 1,. τὰ ᾿κείνου ἱ, κἀκείνου 14 ἐξέδραμεν) ᾿ΘΙΒΙΚΘ, 
ἐξέδραμον 1, Ὁ 18 ἐς ὑμᾶς Ρ 190 ἱδρυμένως , οοΥγ. ». 21 προ- 
τείνων) (δηΐου, προτιμῶν 17} 21 56. φίλην ἐχϑράν] ΠΙπαοτῖ, φίλων 
ἔχϑραν 12 τε] Μύβρτανθ, γε 1.) εὐτυχοῦνϑ᾽  [οτὺ. εὐθενοῦνϑ'᾽ 



συ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

οὗ δ᾽ ἀσϑενῆ μὲν τἀπ’ ἐμοῦ δεδορκότες, 
σμιχροὺς δὲ τούσδε καὶ πατρὸς τητωμένους. 
τοὺς κρείσσονας σέβοντες ἐξείργουσι γῆς. 2ὅ 

ἐγὼ δὲ σὺν φεύγουσι συμφεύγω τέκνοις 
καὶ σὺν κακῶς πράσσουσι συμπάσχω κακά, 
ὀκνῶν προδοῦναι, μή τις ὧδ᾽ εἴπῃ βροτῶν᾽ 
ἴδεσϑ', ἐπειδὴ παισὶν οὐκ ἔστιν πατήρ. 

᾿Ιόλαος οὐκ ἥμυνε συγγενὴς γεγώο. 80 
πάσης δὲ χώρας Ελλάδος τητώμενοι. : 
Μαραϑῶνα καὶ σύγκληρον ἐλθόντες χϑόνα 

ἱκέται καϑεξζόμεσϑα βώμιοι ϑεῶν, 

προσωφελῆσαι" πεδία γὰρ τῆσδε χϑονὸς 

δισσοὺς κατοικεῖν Θησέως παῖδας λόγος 8 

κλήρῳ λαχόντας, ἐκ γένους Πανδίονος, 

τοῖσδ᾽ ἐγγὺς ὄντας" ὧν ἕκατι τέρμονας 

κλεινῶν ᾿“ϑηνῶν τόνδ᾽ ἀφικόμεσϑ᾽ ὅρον. 
δυοῖν γερόντοιν δὲ στρατηγεῖται φυγή" 
ἐγὼ μὲν ἀμφὶ τοῖσδε καλχαίνων τέχνοις. 40 
ἣ δ᾽ αὖ τὸ ϑῆλυ παιδὸς ᾿Δλκμήνη γένος 
ἔσωϑε ναοῦ τοῦδ᾽ ὑπηγκαλισμένη 
σῴξει" νέας γὰρ παρϑένους αἰδούμεϑα 

ὄχλῳ πελάξειν κἀπιβωμιοστατεῖν. 

Ὕλλος δ᾽ ἀδελφοί 8᾽ οἷσι πρεσβεύει γένος Δῦ 
ξητοῦσ᾽ ὕπου γῆς πύργον οἰκιούμεϑα. 
ἣν τῆσδ᾽ ἀπωϑώμεσϑα πρὸς βίαν χϑονός. 
ὦ τέκνα τέκνα, δεῦρο, λαμβάνεσϑ᾽ ἐμῶν 

πέπλων" δρῶ κήρυκα τόνδ᾽ Εὐρυσϑέως 
στείχοντ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς. οὗ διωκόμεσϑ'᾽ ὕπο ὅ0 
πάσης ἀλῆται γῆς ἀπεστερημένοι. 

ὦ μῖσος, εἴϑ᾽ ὄλοιο χὼ πέμψας σ᾽ ἀνήρ" 
ὡς πολλὰ δὴ καὶ τῶνδε γενναίῳ πατρὶ 

ἐκ τοῦδε ταὐτοῦ στόματος ἤγγειλας κακά. 

26 συμφεύγουσι Τ᾿ 21 συμπάσχω Ῥ, συμπράσσω 7, | κακά] 
ΒΟΥΡΒ1, κακῶς ΠΡ 29 ἔστι ΡΨ 81 τητόμενοι ' ΟΟΥΥ. » 82. σύγκχλη- 
ρον] ἴοτῦ. σύγχορτον 81 Τογὺ. τέρμιον 88 τόνδ᾽ 1,Ρ, τῶνδ᾽ Ῥ 
40 καλχαίνων 1}, χαλκαίνων {7 Οὗ 51π6 ἀ1Ο δηΐθ τῶβ. ἢ 41 αὐτὸ 
Ῥ 48 5α. ἀο]οὺ ΚΙ ΗΠ Υρ' 45 ὕλος ᾿ 40 ξητοῦσιν ΠΡ 
ὅ2 καὶ ὁ 1,, χὼ )Ὀ | πέμψας σ᾽] Βᾶῖτθ5, πέμψας ΠΡὗ0 ὅ8 ὡς] ὃς 
ΕἸΤΏΒΙΘΥ 



ΗΡΑΚΛΈΕΙ͂ΔΑΙ Ἶ 

ΚΟΠΡΕΥΣ. 

ἦ που καϑῆσϑαι τήνδ᾽ ἕδραν καλὴν δοκεῖς δῦ 
πόλιν τ᾽ ἀφῖχϑαι σύμμαχον κακῶς φρονῶν" 

οὐ γάρ τις ἔστιν ὃς πάροιϑ'᾽ αἱρήσεται 

τὴν σὴν ἀχρεῖον δύναμιν ἀντ᾽ Εὐρυσϑέως. 

χώρει" τί μοχϑεῖς ταῦτ᾽; ἀνίστασϑαί δε χρὴ 

ἐς άργος, οὗ σε λεύσιμος μένει δίκη. 60 
10. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι βωμὸς ἀρκέσει ϑεοῦ 

ἐλευϑέρα τε γαῖ᾽ ἐν ἧ βεβήκαμεν. 
ΚΟ. βούλει πόνον μὴ τῇδε προσϑεῖναι χερί; 

10. οὔτοι βίᾳ γέ μ᾽ οὐδὲ τούσδ᾽ ἄξεις λαβών. 
ΚΟ. γνώσῃ σύ: μάντις δ᾽ ἦσϑ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἄκρος τάδε. οὕ 
10. οὐκ ἂν γένοιτο τοῦτ᾽ ἐμοῦ ζῶντός ποτε. 
ΚΟ. ἄπαιρ᾽" ἐγὼ δὲ τούσδε, κἂν σὺ μὴ ϑέλῃς. 

ἄξω νομίζων οὑπέρ εἰσ’ Εὐρυσϑέως. 
10. ὧὦ τὰς ᾿Αϑήνας δαρὸν οἰκοῦντες χρόνον. 

ἀμύνεϑ'᾽ - ἱκέται δ᾽ ὄντες ἀγοραίου Διὸς το 

βιαξόμεσϑα καὶ στέφη μιαίνεται, 
πόλει τ᾿ ὄνειδος καὶ ϑεῶν ἀτιμία. 

ἶ ΧΟΡΟΣ. 
ἔα ἔχ᾽ τίς ἡ βοὴ βωμοῦ πέλας 

ἕστηκε; ποίαν συμφορὰν δείξει τάχα; 

ἴδετε τὸν γέροντ᾽ ἀμαλὸν ἐπὶ πέδῳ ΒΌΠΟΡΗ. 
χύμενον" ὦ τάλας. 70 

πρὸς τοῦ ποτ᾽ ἐν γῇ πτῶμα δύστηνον πίτνεις: 

..10. ὅδ᾽, ὦ ξένοι. μὲ σοὺς ἀτιμάζων ϑεοὺς 
ἕλκει βιαίως Ζηνὸς -ἐκ προβωμίων. 

ΧΟ. σὺ δ᾽ ἐκ τίνος γῆς, ὦ γέρον, τετράπτολιν 80 

ὅ8 ἴοτύ. ξαχρεῖον 60 μενεῖ Τ9 08 μὴ] θοῦτθθ, μοι ΤΡ 
θὅ μάντις ἦσϑα δ᾽ οὐκ ΜΟΚΙΟΙ | οὐκ ἄκρος] Ηθινογάθη, οὐ καλὸς 
ΠΡ ΟἹ ἄπερρ᾽ Οομοῦ 10 ἀμύνετε 1,, ἀμύνετ᾽ 1ὃὈἙὈ 1 54. ΟΠοΤῸ 
(θυ! ομου10) ὑσιυϊῦ Τιϑομτηθπη, {9010 1. Τῦ γέροντ᾽ ἁμαλὸν 
6χ Πρβυοηῃ. ἀμαλόν: ἁπαλόν, ἀσϑενῆ. Εὐριπίδης Ἡρακλείδαις δηλοῖ 
ἨἩοιηδύοιυγβ, γέροντα μᾶλλον ΠΡ 11 πίτνεις] Ἠθαύμϊο δαοίοχο 
ΕἸΤΉΒΙΘΥ, πιτνεῖς 1), πιτνεῖ Γ΄ ] φροβὺ 717 Ἰδουπδιῖῃ ϑὐαύαιθ Θ61616. 
80 σὺ δ᾽] Τγγσαμ, ὅδ᾽ 1. τετράπολιν Ρ 



ῷ ΕὙΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥῪ 

ξύνοικον ἦλϑες λαόν; ἢ πέρα- 
ϑὲν ἁλίῳ πλάτᾳ 

κατέχετ᾽ ἐκλιπόντες Εὐβοῖδ᾽ ἀκτάν; 
10. οὐ νησιώτην, ὦ ἕένοι, τρίβω βίον, 

ἀλλ᾽ ἐκ Μυχηνῶν σὴν ἀφίγμεϑα χϑόνα. 8ὅ 
ΧΟ. ὄνομα τί δε, γέρον. 

Μυκηναῖος ὠνόμαξεν λεώς; 

10. τὸν Ἡράκλειον ἴστε που παραστάτην 
᾿Ιόλαον᾽ οὐ γὰρ ὄνομ᾽ ἀκήρυχτον τόδε. 

ΧΟ. οἶδ᾽ εἰσακούσας καὶ πρίν" ἀλλὰ τοῦ 90 
ποτ᾽ ἐν χειρὶ σᾷ κομίζεις κόρους 
νεοτρεφεῖς ; φράσον. 

10. ἙἩΗρακλέους οἵδ᾽ εἰσὶ παῖδες, ὦ ξένοι, 

ἱκέται σέϑεν τε καὶ πόλεως ἀφιγμένοι. 

ΧΟ. τί χρέος: ἢ λόγων πόλεος, ἔνεπέ μοι, δηὐδέγ. 
μξλόμενοι τυχεῖν: 96 

10. μήτ᾽ ἐκδοϑῆναι μήτε πρὸς βίαν ϑεῶν 
τῶν σῶν ἀποσπασϑέντες εἰς "4ργος μολεῖν. 

ΚΟ. ἀλλ᾽ οὔτι τοῖς σοῖς δεσπόταις τάδ᾽ ἀρκέσει. 

οἵ σοῦ κρατοῦντες ἐνθάδ᾽ εὑρίσκουσί σε. 100 
ΧΟ. εἰκὸς ϑεῶν ἱκτῆρας αἰδεῖσϑαι,. ἕένε, 

καὶ μὴ βιαίῳ χειρὶ δαιμόνων 

τάδ᾽ ἀλιτεῖν σ᾽ ἕδη" 

πότνια γὰρ Ζίκα τάδ᾽ οὐ πείσεται. 

ΚΟ. ἔκπεμπέ νυν γῆς τούσδε τοὺς Εὐρυσϑέως. 10ὅ 
κοὐδὲν βιαίῳ τῇδε χρήσομαι χερί. 

ΧΟ. ἔἄϑεον ἱκεσίαν 

μεϑεῖναι πόλει ξένων προστροπάν. 

ΚΟ. καλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα. 

82 ἀλίῳ ΤΡ’ 88 κατέχετ᾽  Ηθυτηδημ, κατέσχετ᾽ ΠΡ | Ἐὐῤβοῖδ᾽] 
ΘΘΙΟΙ]ον, εὐβοΐδ᾽ ΤΠ} Εὐβοῖδ᾽ ἄκραν ῬαΙογ, Εὐβοῖδα γᾶν ΟἸΠΡΔαΘΥ 
87 λεώς 1,, λαός 89 ὄνομ᾽] Θοῦτθθ, σῶμ᾽ ΤΡ 90 τοῦ ἰ, ποῦ 
ἼΡ 1 χβῖον ἦ, χερὶ ΤΡ 9ῦ πόλεος] ἘΠΤΊΒΙΘΥ, πόλεως ΤΡ 
ἔνεπε] Ηουτήδημ, ἔννεπε ΠΡ 96 μελόμενοι] Οδηΐον, μελομένῳ 10 
98 οἷν. ν. 222 102 ἴογ. βιαίᾳ | χειρὶ] 6α. Ηθτνδρ. δἰΐθγω, χερὶ ΖΡ 
108 τάδ᾽ ἀλιτεῖν) Ε΄. τ. ϑομτηϊαὺ (παραλιτεῖν Ηρ), ἀπολείπειν ΠῚ 
ἔογύ. ἀλιτεῖν στέφη 104 τάδ᾽] ἰοτὺ. τόδ᾽ 106 νῦν 7} 106 1οτΐ. 
βιαίᾳ 108 μεϑεῖναι) ἴον. ἀφεῖναι 1 προστροπάν] Οδῃΐογ, πρὸς τὸ 
πᾶν Π|})0Ρ 109 δέ γ᾽] δ᾽ Βύον. ἢ. ὅ8, 4 | πραγμάτων] πημάτων Ηδτθαηρ' 



ἨἩΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑΙ 9 

εὐβουλίας τυχόντα τῆς ἀμείνονος. 110 

ΧΟ. οὐκοῦν τυράννῳ τῆσδε γῆς φράσαντά δὲ 

χρῆν ταῦτα τολμᾶν, ἀλλὰ μὴ βίᾳ ξένους 

ϑεῶν ἀφέλκειν, γῆν σέβοντ᾽ ἐλευϑέραν. 

ΚΟ. τίς δ᾽ ἐστὶ χώρας τῆσδε καὶ πόλεως ἄναξ: 

ΧΟ. ἐσϑλοῦ πατρὸς παῖς Δημοφῶν ὁ Θησέως. 11 

ΚΟ. πρὸς τοῦτον ἁγὼν ἄρα τοῦδε τοῦ λόγου 
μάλιστ᾽ ἂν εἴη" τἄλλα δ᾽ εἴρηται μάτην. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς ἔρχεται σπουδὴν ἔχων 

᾿Ἄχάμας τ᾽ ἀδελφός. τῶνδ᾽ ἐπήκοοι λόγων. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν. 

ἐπείπερ ἔφϑης πρέσβυς ὧν νεωτέρους 120 

βοηδρομήσας τήνδ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάραν Ζιός, 
λέξον, τίς ὄχλον τόνδ᾽ ἀϑροίζεται τύχη; 

ΧΟ. ἱκέται κάϑηνται παῖδες οἵδ᾽ Ἡρακλέους 

βωμὸν καταστέψαντες. ὡς δρᾷς, ἄναξ. 
πατρός τε πιστὸς ᾿Ιόλεως παραστάτης. 19ὅ 

ΖΗ. τί δῆτ᾽ ἰυγμῶν ἥδ᾽ ἐδεῖτο συμφορά; 
ΧΟ. βίᾳ νιν οὗτος τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ἐσχάρας ἄγειν 

ξητῶν βοὴν ἔστησε κἄσφηλεν γόνυ 

γέροντος, ὥστε μ᾽ ἐχβαλεῖν οἴχτῳ δάκρυ. 

24Η. καὶ μὴν στολήν γ᾽ Ἕλληνα καὶ ῥυϑμὸν πέπλων 180 

ἔχει. τὰ δ᾽ ἔργα βαρβάρου χερὸς τάδε. 
σὸν δὴ τὸ φράζειν ἐστὶ μὴ μέλλειν ἐμοί, 

ποίας ἀφῖξαι δεῦρο γῆς ὅρους λιπών; 

ΚΟ. ᾿4ργεῖός εἰμι" τοῦτο γὰρ ϑέλεις μαϑεῖν᾽ 

ἐφ᾽ οἷσι δ᾽ ἥκω καὶ παρ᾽ οὗ λέγειν ϑέλω. 18ὅ 

πέμπει Μυκηνῶν δεῦρό μ᾽ Εὐρυσϑεὺς ἄνα 

Ῥοϑὺ 110 Ἰδοῦπϑηη βὐωθαϊύ τηοπθηὺθ ΕΠ]τηβ]6ῖο Κιγομποῖῦ, Ἑὐχοιαθυααὺ 
δυιῦθιη ΠΟῸῚ ΒΟ] Ιη ὙΘΥΒΒ ΟΠΟΥ (Ξ-- 90---92), 5664. οἰϊδιη ἄπο {πἸτη  Υ1 
ΟΟΡΙΘῚ 116 οΠου πούϑιῃ οὐ. 1.,, δα. 1, πούῳ δἱαίΐῳ 'π Ρ 116 ροῖ- 
ΒΟη86 πούϑ ΟΥ̓ ϑϑὰ ἴῃ 7. | πρὸς τοῦτον ἁγὼν] Ε΄. Υ. ἘΥΙύΖβομθ, πρὸς 
τοῦτον ἀγὼν {,}}, πρὸς τόνδ᾽ ἀγών τις ἰ | ἄρα 1}, ἄρα ἱ 117 καὶ 
μάλιστ᾽ Ῥ εὖ δηΐθ τϑβϑυγϑη ὦ, 118 σπουδῇ ποδὸς Νδποϊὶς (οἴν. 
Ἠδθὸ. 210) 126 ἰόλεως 1,, 5864 ξως 1ῃ τῶ. 801. ὦ 128 κἄσφηλε Π9ὃὈ, 
κἄσφηλεν ἃ 129 μ᾽ ἐκβαλεῖν) ΠδΙ5]6, μὴ (ον ΒΌΡΘΥΒΟΥ. {) βαλεῖν 10 Ὁ 
182 μὴ μέλλειν τ᾽ ἐμοί 1. ἴον. μανϑάνειν δ᾽ ἐμόν 185 καὶ παρ᾽ οὗ 
ες Δλέλω) 6α. ΘΕ ΡΙΙᾶπδ, καίπερ οὐ... ϑέλων Π})Ὀ 
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ἄξοντα τούσδε" πολλὰ δ᾽ ἦλθον, ὦ ξένε. 
δίκαι᾽ ὁμαρτῇ δρᾶν τε καὶ λέγειν ἔχων. 

᾿Δργεῖος ὧν γὰρ αὐτὸς ᾿Δργείους ἄγω 

ἐκ τῆς ἐμαυτοῦ τούσδε δραπέτας ἔχων, 140 

νόμοισι τοῖς ἐκεῖϑεν ἐψηφισμένους 

ϑανεῖν" δίκαιοι δ᾽ ἐσμὲν οἰκοῦντες πόλιν 

αὐτοὶ κατ᾽ αὐτῶν κυρίους κραίνειν δίκας. 

πολλῶν δὲ κἄλλων ἑστίας ἀφιγμένων 
ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδ᾽ ἵν᾿ ἕσταμεν λόγοις, 14ὅ 
οὐδεὶς ἐτόλμησ᾽ ἴδια προσϑέσϑαι κακά. 

ἀλλ᾽ ἤ τιν᾽ ἐς δε μωρίαν ἐσχεμμένοι 
δεῦρ᾽ ἦλϑον ἢ κίνδυνον ἐξ ἀμηχάνων 
ῥίπτοντες, εἶτ᾽ οὖν εἴτε μὴ γενήσεται" 

οὐ γὰρ φρενήρη γ᾽ ὄντα σ᾽ ἐλπίζουσί που 180 
μόνον τοσαύτης ἣν ἐπῆλϑον “Ελλάδος 
τὰς τῶνδ᾽ ἀβούλους συμφορὰς κατοικτιεῖν. 
φέρ᾽ ἀντίϑες γάρ᾽ τούσδε τ᾽ ἐς γαῖαν παρεὶς 
ἡμᾶς τ᾿ ἐάσας ἐξάγειν. τί κερδανεῖς; 
τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν τοιάδ᾽ ἔστι δοι λαβεῖν, 18 
Ἄργους τοσήνδε χεῖρα τήν τ᾿ Εὐρυσϑέως 
ἰσχὺν ἅπασαν τῇδε προσϑέσϑαι πόλει. 

ἣν δ᾽ ἐς λόγους τε καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰχτίσματα 

βλέψας πεπανϑῆς, ἐς πάλην καϑίσταται 

δορὸς τὸ πρᾶγμα μὴ γὰρ ὡς μεϑήσομεν 160 

δόξῃς ἀγῶνα τόνδ᾽ ἄτερ χαλυβδικοῦ. 

τί δῆτα φήσεις, ποῖα πεδί᾽ ἀφαιρεϑείς, 

τί ῥυσιασϑεὶς πόλεμον ᾿“ργείοις ἔχειν; 

188 ὁμαρτῇ 1, ἁμαρτῇ 1} 140 τούσδε γ, τούτους γε (1, | ἔχων] 
χϑονός οἸῖτη ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ἑλών ΚΑΥΒΕ 148 κατ᾽ αὐτῶν] ΕἸτηΒ]6γΥ, καϑ' 
αὑτῶν 1, ἀστοὶ κατ᾽ ἀστῶν Νᾶυοῖς ΄ 1456. τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδ᾽ 
ἵν᾽ .. οὐδεὶς} ΒΟΥ051, τοῖσι δ᾽ αὐτοῖς τοῖσιν .. κοὐδεὶς ΤΡ 141 ἤ] 
δ οοΌ5, εἴ 1, ἦ ΠδΙβκ | ἐς σὲ] ἐν σοὶ Ἠατίαππρ 148 ἢ] 928006008, εἰς 
ΤΡ 149 ῥίπτοντες] ἘΠΙΉΒ]ον, ῥιπτοῦντες ΤΡ 162 τὰς σφῶν 
ΚΙτΟΒΠΟΗ͂ | ἀβούλους] ἀβούλως ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, ἄβουλον Νδθοῖϊς | κατοιχτιεῖν] 
ἘΠ]ΙΊΒΙΘΥ (κατοικτίσειν ΟΟΥΤ. ΘΡΟΡΥ. ῬΆ118.), κατοικτίσεις ΤΡ 158 τ 
ΠΘῖβΚκο, γ᾽ ΖΡ 108 λόγους] γόους Ἐϊ. απ. Βομτηϊαὺ 169 ἐπανϑῆς 

Ῥ, πεπανϑῆς ρΡ} πάλιν 1,4 πάλην 101 δόξῃς] Βαγπθβ, δόξης 
ΤΡῚ δόξῃς ἀγῶνα τόνδ᾽] ἔγχους ἀγῶνα τόνδ᾽ Υ ΔΙοΙκοπδοι, δόξῃς ἀγῶνος 
τούσδ᾽ ῬΟΡΥΘΘ, ἔογί. ἀγῶνος ϑλον τόνδ᾽  χαλυβδικοῦ] Βᾶγπθδβ, χαλυβι- 
κοῦ ΠΡ 1068 τί ῥυσιασϑεὶς] ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, τιρυνϑίοις ϑῆς 1. 
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ποίοις δ᾽ ἀμύνων συμμάχοις, τίνος δ᾽ ὕπερ 
ϑάψεις νεκροὺς πεσόντας; ἦ κακὸν "λόγον 10 

κτήσῃ πρὺς ἀστῶν. εἰ γέροντος εἵνεκα 

τύμβου τὸ μηδὲν ὄντος. ὡς εἰπεῖν ἔπος. 

παίδων τε τῶνδ᾽ ἐς ἄντλον ἐμβήσῃ πόδα. 

ἐρεῖς τὸ λῷστον ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν μόνον. 
καὶ τοῦτο πολλῷ τοῦ παρόντος ἐνδεές" 170 

κακῶς γὰρ ᾿Δργείοισιν οἵδ᾽ ὡπλισμένοι 
μάχοιντ᾽ ἂν ἡβήσαντες, εἴ τι τοῦτό δὲ 

ψυχὴν ἐπαίρει. χοὺν μέσῳ πολὺς χρόνος, 

ἐν ᾧ διεργασϑεῖτ᾽ ἄν. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ" 

δοὺς μηδέν. ἀλλὰ τἄμ᾽ ἐῶν ἄγειν ἐμὲ 17ὅ 

κτῆσαι Μυκήνας. μηδ᾽ ὅπερ φιλεῖτε δρᾶν 

πάϑῃς σὺ τοῦτο. τοὺς ἀμείνονας παρὸν 

φίλους ἑλέσϑαι. τοὺς κακίονας λάβῃς. 

ΧΟ. τίς ἂν δίκην κρίνειεν ἢ γνοίη λόγον. 
πρὶν ἂν παρ᾽ ἀμφοῖν μῦϑον ἐκμάϑῃ σαφῶς; 180 

10. ἄναξ, ὑπάρχει μὲν τόδ᾽ ἐν τῇ σῇ χϑονί, 
εἰπεῖν ἀκοῦσαί τ᾿ ἐν μέρει [πάρεστί μοι]. 
κοὐδείς μ᾽ ἀπώσει πρόσϑεν ὥσπερ ἄλλοϑεν. 
ἡμῖν δὲ καὶ τῷδ᾽ οὐδέν ἐστιν ἐν μέσῳ" 
ἐπεὶ γὰρ ᾿άργους οὐ μέτεσϑ᾽ ἡμῖν ἔτι. 18 

ψήφῳ δοκῆσαν. ἀλλὰ φεύγομεν πάτραν. 

πῶς ἂν δικαίως ὡς ΜΜυκηναίους ἄγοι 

ὅδ᾽ ὄντας ἡμᾶς. οὺς ἀπήλασαν χϑονός; 

ξένοι γάρ ἐσμεν. ἢ τὸν Ελλήνων ὅρον 

φεύγειν δικαιοῦϑ᾽ ὅστις ἂν τἄργος φύγῃ; 190 
οὔχουν ᾿ϑήνας γ᾽" οὐ γὰρ ᾿Δργείων φόβῳ 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας ἐξελῶσι γῆς. 

106 ἢ 1!) 1066 οὔνεκα 7) 1068 τε οἴὰ. 7}, δᾶ. 1 169 μόνον] 
ζογῦ. χρόνον 1171 ὡπλισμένοις ϑ΄ομθη }] 172 ἂν ἡβήσαντες] Υ]ἹοϊοΥ ΙΒ, 
ἀνηβήσαντες 1, εἴ τι] ἘΠτηΒΙου, εἰ ΠΡ 118 χοὺν] χ᾽ ὧν 1}, 568 
χ᾽ ὦ ἴῃ Υϑβ. 5017. ἰ (1. 6. καὶ οὗν Βοηρβοσδὺ 1) 118 λάβῃς] λαβεῖν 
ΚΙΤΟΠΒΟΗ͂, ρῥγυδοίοσυ παϑὼν 111 ΒΟΒΘΏΚΙ 119 ΧΟ] Ε]τηβ]ου, 42ΉΗ. 
1ῬῚ κρίνειεν] Αθι. Ῥογύαβ, κρίνοιεν 12.}Ῥ] γνοίη] δοίη ὅἴο0. Η. 46, ὃ 
182 πάρεστί μοι νατῶ ἸΘοίϊο δὰ ὑπάρχει μὲν δαδοιρύω νΙαδίαγ, ἔοσγί. 
τοὺς ἐν δίκῃ 184 μέσῳ] ΜΔΙΟΙΚΘΠΔΟΥ, μέρϑι ΤΡ 180 οὐ μέτεσϑ᾽] 
ΠοΡτθο, οὐδὲν ἔσϑ᾽ ΠΡ 188 ὅδ᾽) Τυγν, ὧδ᾽ 7}. Ὑογβατῃ ἀο]ού 
ΚΙ ΚΘΗ ρορ 190 δικαιοῦτ᾽ ΠΡ, 568 τ᾽ ἴῃ τϑβ. 801. ἰ, δικαιοῦϑ᾽ »| 
φύγῃ] Ε]ΤΆΒΙΟγ, φύγοι 7 191 οὐ γὰρ] Η. ϑύορμαπυβ, οὐκ ἄρ᾽ ΤΡ 
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οὐ γάρ τι Τραχὶς οὐδ᾽ ᾽Δχαιικὸν τάδε 
πόλισμ᾽, ὅϑεν σὺ τούσδε τῇ δίκῃ μὲν οὔ. 

τὸ δ᾽ '4ργος ὀγκῶν, οἷάπερ καὶ νῦν λέγεις, 19ὅ 
ἤλαυνες ἱκέτας βωμίους καϑημένους. 

δἰ γὰρ τόδ᾽ ἔσται καὶ λόγους κρανοῦσι σούς, 

οὔ φημ᾽ ᾿Αϑήνας τάσδ᾽ ἐλευϑέρας ἔτι. 

ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ τῶνδε λῆμα καὶ φύσιν" 
ϑνήσκειν ϑελήσουσ᾽ " ἣ γὰρ αἰσχύνη πάρος 200 

τοῦ ζῆν παρ᾽ ἐσϑλοῖς ἀνδράσιν νομίζεται. 

πόλιν μὲν ἀρκεῖ" καὶ γὰρ οὖν ἐπίφϑονον 

λίαν ἐπαινεῖν ἐστι. πολλάκις δὲ δὴ 

καὐτὸς βαρυνϑεὶς οἶδ᾽ ἄγαν αἰνούμενος. 
σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάγκη τούσδε βούλομαι φράσαι 20 
σῴζειν, ἐπείπερ τῆσδε προστατεῖς χϑονός. 
Πιτϑεὺς μέν ἐστι Πέλοπος. ἐκ δὲ Πιτϑέως 

Αἴϑρα, πατὴρ δ᾽ ἐκ τῆσδε γεννᾶται σέϑεν 

Θησεύς. πάλιν δὲ τῶνδ᾽ ἄνειμί δοι γένος. 

Ἡρακλέης ἦν Ζηνὸς ᾿Δλκμήνης τε παῖς. 210 

κείνη δὲ Πέλοπος ϑυγατρός. αὐτανεψίων 

πατὴρ ἂν εἴη δός τε χὼ τούτων γεγώς. 

γένους μὲν ἥκεις ὧδε τοῖσδε, Ζημοφῶν᾽" 

ἃ δ᾽ ἐκτὸς ἤδη τοῦ προσήκοντός σε δεῖ 

τῖσαι λέγω σοι παισί: φησὶ γάρ ποτ᾿ 91 

σύμπλους γενέσϑαι τῶνδ᾽ ὑπασπίζων πατὴρ 

ζωστῆρα Θησεῖ τὸν πολυκτόνον μέτα. 

“ἍἫΔιδου τ᾽ ἐρεμνῶν ἐξανήγαγεν μυχῶν 

πατέρα σόν' ᾿Ελλὰς πᾶσα τοῦτο μαρτυρεῖ. 

ὧν ἀντιδοῦναί σ᾽ οἵδ᾽ ἀπαιτοῦσιν χάριν, 290 
[μήτ᾽ ἐκδοϑῆναι μήτε πρὸς βίαν ϑεῶν 

198 οὐδ᾽ ᾿ἀχαιικὸν τάδε] Οονού, ἐστιν οὐδ᾽ ἀχαικὸν (ἀχαιικὸν 1) 
ΠΡ 194 πόλισμα 1,, πόλισμ᾽ 1 197 χρανοῦσι]) ΕΠ]ΤΏΉΒ]6Υ, κρίνουσι, 
1} 4198 οὔ φημ] ΚιχτοΒΠΒοΗ͂ οὐ Ἠογνογάθῃ, οὐκ οἶδ᾽ ΠΡὺΡ 199 οἶδα 
γάρ τοι ΤΟΌΓΠΘΙ 200 πάρος οἴῃ. 1.4, δα. Βδῖβῖκθ. ἴῃ 17, λείπί(ει) 
φαἀδογιρύστη ογαῦὺ, απὸ ἀρϊθύο ἴῃ ἢἤπρ δα. βάρος ἴ, ἴῃ Ὁ ἡ Θδταβιὺ οὐ 
ΒΊΟΥ ΤἈΒΌΤΘΙΗ 501. ἐνδεῶς ρ 201 ἀνδράσι Ῥ, ν 86. 208 λίαν 
Ὑπ 204 ἄγαν γ᾽ 1 20ὅ σοὶ 1,, σὺ , ἴονῦ. σὲ 211 ϑυγατρός] 
παιδός ΕἸ]τΉ5]6Υ | αὐτανεψίων] Ποἰδῖσ, αὐτανεψίω ΠΡ 212 χὼ] ΚΙτοΙ- 
ΒοΙ͂, καὶ 7} 3156. φησὶ... πατὴρ] ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, φημὶ... πατρὶ 1} 
218 ἐρεμνῶν] Βᾶγπθβ, ἐρυμνῶν 1, | ἐξανήγαγε 1... ν 8αᾶ. ἰρ 
221 5α. αἀφ]ονιὺ ῬΙΘΥΒΟΙ 
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τῶν σῶν ἀποσπασϑέντες ἐκπεσεῖν χϑονός]. 

σοὶ γὰρ τόδ᾽ αἰσχρόν, χωρὶς ἔν τὲ τῇ πόλει, 

ἱκέτας ἀλήτας συγγενεῖς" οἴμοι κακῶν. 
βλέψον πρὸς αὐτοὺς βλέψον᾽ ἕξλκεσϑαι βίᾳ. οϑῦ 

ἀλλ᾽ ἄντομαί σε καὶ καταστέφω χεροῖν; 

νὴ πρὸς γενείου, μηδαμῶς ἀτιμάσῃς 

τοὺς Ηρακλείους παῖδας ἐς χέρας λαβών, 

γενοῦ δὲ τοῖσδε συγγενής, γενοῦ φίλος 
πατὴρ ἀδελφὸς δεσπότης" ἅπαντα γὰρ 280 

ταῦτ᾽ ἐστὶ κρείσσω πλὴν ὑπ᾽ ᾿Ζργείοις πεσεῖν. 
ΧΟ. ᾧκτειρ᾽ ἀκούσας τούσδε συμφορᾶς, ἄναξ. 

τὴν δ᾽ εὐγένειαν τῆς τύχης νικωμένην 
νῦν δὴ μάλιστ᾽ ἐσεῖδον" οἵδε γὰρ πατρὸς 
ἐσθλοῦ γεγῶτες δυστυχοῦσ᾽ ἀναξίως. 8 

ΖΗ. τρισσαί μ᾽’ ἀναγκάξουσι συννοίας ὁδοί, 
 Ἰόλαε, τοὺς σοὺς μὴ παρώσασϑαι λόγους" 

τὸ μὲν μέγιστον Ζεὺς ἐφ᾽ οὗ σὺ βώμιος 
ϑακεῖς νεοσσῶν τήνδ᾽ ἔχων ὁμήγυριν, 

τὸ συγγενές τε καὶ τὸ προυφείλειν καλῶς 240 

πράσσειν παρ᾽ ἡμῶν τούσδε πατρῴαν χάριν, 
τό τ᾽ αἰσχρόν, οὗπερ δεῖ μάλιστα φροντίδαι" 
εἰ γὰρ παρήσω τόνδε συλᾶσϑανι βίᾳ 

ξένου πρὸς ἀνδρὸς βωμόν, οὐκ ἐλευϑέραν 
οἰκεῖν δοχήσω γαῖαν, ᾿Δργείων δ᾽ ὄκνῳ 94 

ἱκέτας προδοῦναι" καὶ τόδ᾽ ἀγχόνης πέλας. 

ἀλλ᾽’ ὥφελες μὲν εὐτυχέστερος μολεῖν. 
ὅμως δὲ καὶ νῦν μὴ τρέσῃς ὅπως σέ τις 
σὺν παισὶ βωμοῦ τοῦδ᾽ ἀποσπάσει βίᾳ. 
σὺ δ᾽ ΄ά4ργος ἐλθὼν ταῦτά τ᾿ Εὐρυσϑεῖ φράσον, 200 

228- -ὅ ἀο]οὺ Πιπάονῖ 228 ἔν τε τῇ πόλει] Ἐχίατγαύ, ἔν τε πόλει 
κακόν ΠΡ 224 κακῶς ΠΡ, κακῶν 1 221 μὴ] ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, καὶ ΖΡ 
282 τῶνδε συμφοράς ΕΪΤΏΒΙΘΥ (τάσδε συμφοράς ΟΟΥΤ. ὩΡΟΡΥ. ΡΔ115.). 
284 ἐσεῖδον ἴὸ 79} 286 συννοίας) Ε΄. απ. ϑομιηϊαῦ, συμφορᾶς ΤΡ 

2817 λόγους) ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, ξένους ΤΡ 238 βώμιος] Η. δύορμδμιυβ, 
βωμίους ΤΡ 289 ὁμήγυριν] Νάποκ, πανήγυριν ΠΡ 242 τὸ δ᾽ 
Ι! 248 συλλᾶσϑαι 1 248 ᾿“ργείων] ΠοῦτΘΘ, ἀργείοις 1. | ὄκνῳ 
Μυβρτανθ, ὀχνῶ ΤΡ 2406 τόδ᾽] Ε]ΤΒ]οΥ, τάδ᾽ ΤΡ 2417 εὐτυ- 
χέστερος ΔΡΟΡΥ. ῬΑΙ15., εὐτυχέστερον ΤΡ 249 ἀποσπάσει) ἘΠ]ΠΤΏΒ]6Υ, 
ἀποσπάση 1.Ὁ"Ἐ 
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πρὺς τοῖσδέ τ᾽, εἴ τι τοισίδ᾽ ἐγκαλεῖ ξένοις. 
δίκης κυρήσειν᾽ τούσδε δ᾽ οὐκ ἄξεις ποτέ. 

ΚΟ. οὐδ᾽ ἣν δίκαιον ἦ τε καὶ νικῶ λόγῳ; 
4Η. καὶ πῶς δίκαιον τὸν ἱκέτην ἄγειν βίᾳ; 

ΚΟ. οὐκ οὖν ἐμοὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, ἀλλὰ σοὶ βλάβος; φὔδ 
4. ἐμοί γ᾽, ἐάν δοι τούσδ᾽ ἐφέλκεσϑαι μεϑῶ. 
ΚΟ. σὺ δ᾽ ἐξόριξε, κἀτ᾽ ἐκεῖϑεν ἄξομεν. 

24Η. σκαιὸς πέφυχας τοῦ ϑεοῦ πλείω φρονῶν. 

ΚΟ. δεῦρ᾽. ὡς ἔοικε, τοῖς κακοῖσι φευκτέον. 

4}ΠΠ. ἅπασι κοινὸν ῥῦμα δαιμόνων ἕδρα. 200 

ΚΟ. ταῦτ᾽ οὐ δοκήσει τοῖς Μυκηναίοις ἴσως. 

Ζ24Η. οὔκουν ἐγὼ τῶν ἐνθάδ᾽ εἰμὶ κύριος; 
ΚΟ. βλάπτων γ᾽ ἐκείνους μηδέν, ἢν σὺ σωφρονῆς. 
ΖΗ. βλάπτεσϑ᾽, ἐμοῦ γε μὴ μιαίνοντος ϑεούς. 

ΚΟ. οὐ βούλομαί δὲ πόλεμον ᾿Δ4ργείοις ἔχειν. Ωθῦ 

24Η. κἀγὼ τοιοῦτος" τῶνδε δ᾽ οὐ μεϑήσομαι. 
ΚΟ. ἄξω γε μέντοι τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ λαβών. 

24Η. οὐκ ἄρ᾽ ἐς άἯργος ῥαδίως ἄπει πάλιν. 
ΚΟ. πειρώμενος δὴ τοῦτό γ᾽ αὐτίκ᾽ εἴσομαι. ᾿ 
24Η. κλαίων ἄρ᾽ ἅψῃ τῶνδε κοὐκ ἐς ἀμβολᾶάς. 210 

ΧΟ. μὴ πρὸς ϑεῶν κήρυκα τολμήδσῃς ϑενεῖν. 

24Η. εἰ μή γ᾽ ὃ κῆρυξ σωφρονεῖν μαϑήσεται. 
ΧΟ. ἄπελϑε᾽ καὶ σὺ τοῦδε μὴ ϑίγῃς. ἄναξ. 

ΚΟ. στείχω᾽ μιᾶς γὰρ χειρὸς ἀσϑενὴς μάχη. 

ἥξω δὲ πολλὴν ΄ἄρεος ᾿Ζ“ργείου λαβὼν οτῦ 
πάγχαλκον αἰχμὴν δεῦρο. μυρίοι δέ μὲ 

μένουσιν ἀσπιστῆρες Εὐρυσϑεύς τ᾽ ἄνα 

αὐτὸς στρατηγῶν" ᾿“λκάϑου δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτοις 
καραδοκῶν τἀνϑένδε τέρμαδσιν μένει. 
λαμπρὸς δ᾽ ἀκούσας σὴν ὕβριν φανήσεται 280 

261 τοῖσδέ τ᾽ εἴ] Μυβργανθ, τοῖσδ᾽ ἔτ᾽ εἴ 1 Ῥ τοῖσιδ᾽ 1, Ῥ, ὃ ἴῃ γ 
τηὰῦ. 1 252 χυρήσειν] Βοίμθο, κυρήσειε Ῥι κυρήσεινκ 17 | τούσδε] ἴον. 
ὧδε 208 οὐδ᾽] Νάποϊ,, οὐκ 17] τε] Ηθδίῃ, τι 73'ῬΡ δ2568--211 ροῖ- 
ΒΟΠδ 5. Π1η60]15 ποίϑηῦ 7" 2ὔδ᾽ σοι ΟΟΥΤ. ὩΡΟΡΥ. Ρδ115., σὺ ΠΡ 
Θδῦ---60 510 αϊδροηϊῦ: 269. 60. δ. ὅ8. ὅδ. δ6 ϑομθηκ) 260 ἔογί. 

μπάμοί γ᾽ 262 τῶν] ΠοΙθκθο, τῶν δ᾽ 7'ὃὉ 268 βλάπτων γ᾽] ἘΠΙΉΒΙΘΥ, 
βλάπτων 1,}ῈὉ 1 ἣν] Μαείμπϊδο, ἂν 7." 210 κοὐκ 1,, 568 οὐ 1η 788. 
ΒΟΥ. ὦ 2171] ϑένειν ΠΡ 212 κήρυξ 7} 2410 μένειν 1,.Ῥ, μένεν ἴ 
280 λαμπρὸς] λάβρος ἨρΥοΓάΘη 
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σοὶ καὶ πολίταις γῇ τὲ τῇδε καὶ φυτοῖρ᾽ 

μάτην γὰρ ἥβην ὧδέ γ᾽ ἂν κεκτήμεθα 
πολλὴν ἐν Ζργει. μή δὲ τιμωρούμενοι. 

24Η. φϑείρου" τὸ σὸν γὰρ ΄4ργος οὐ δέδοικ᾽ ἐγώ. 

ἐνθένδε δ᾽ οὐκ ἔμελλες αἰσχύνας ἐμὲ 28 
ἄξειν βίᾳ τούσδ᾽ " οὐ γὰρ ᾿'4ργείων πόλιν 
ὑπήκοον τήνδ᾽ ἀλλ᾽ ἐλευϑέραν ἔχω. 

ΧΟ. ὥρα προνοεῖν, πρὶν ὅροις πελάσαι 

στρατὸν ᾿᾽4ργείων᾽ 

μάλα δ᾽ ὀξὺς άρης ὁ Μυκηναίων, 290 
ἐπὶ τοῖσι δὲ δὴ μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ πρίν. 
πᾶσι γὰρ οὗτος κήρυξι νόμος, 
δὶς τόσα πυργοῦν τῶν γιγνομένων. 

πόσα νιν λέξειν βασιλεῦσι δοκεῖς, 

ὡς δείν᾽ ἔπαϑεν καὶ παρὰ μικρὸν οϑῦ 
ψυχὴν ἦλϑεν διακναῖσαι; 

10. οὐκ ἔστι τοῦδε παισὶ κάλλιον γέρας 
ἢ πατρὸς ἐσϑλοῦ κἀγαϑοῦ πεφυκέναι 

γάμων τ᾿ ἀπ᾿ ἐσϑλῶν᾽ ὃς δὲ νικηϑεὶς πόϑῳ 

κακαῖς ἐκοινώνησεν, οὐκ ἐπαινέσω, 800 

τέκνοις ὄνειδος εἵνεχ᾽ ἡδονῆς λιπεῖν. 
τὸ δυστυχὲς γὰρ ηὑγένει᾽ ἀμύνεται 
τῆς δυσγενείας μᾶλλον" ἡμεῖς γὰρ κακῶν 

ἐς τοὔσχατον πεσόντες ηὕρομεν φίλους 

καὶ ξυγγενεῖς τούσδ᾽, οἱ τοσῆσδ᾽ οἰκουμένης 80ῦ 

᾿Ελληνίδος γῆς τῶνδε προύστησαν μόνοι. 

δότ᾽, ὦ τέκν᾽. αὐτοῖς χεῖρα δεξιάν, δότε 
ὑμεῖς τε παισί, καὶ πέλας προσέλϑετε. 

282 ἤβην] ὕβριν Ρ΄] κεκτήμεϑα)]ὔ Βηύποκ, κεκτώμεϑα 7) 288 ἐν- 
ϑένδ᾽ οὐκ Τ οὐ τιυῦ. ἴπ ἐνθένδε δ᾽ οὐκ [1 286 πόλιν] ΕἸ] ΠΊΒ]6Υ, 
πόλει ΠΡ 298 γινομένων ΠΡ 294 βασιλεύσει ὶ 29ὅ5α. ἔπαϑε 
οὐ ἦλϑε ΤΡ, ν δα. 1 207 παισὶ τοῦδε ον. Η. 179, 8 οὐ Οτοῃ. 
Εἰαχν. 9 ρΡ. ὅδ, τοῦδε παισὶ οὐτὰῈ 1, ϑίο!. 88, 7 299---801 ἀο]οὺ 
δ. ΝΙΘ] 299 γάμων] Μυβργᾶνθ, γαμεῖν 7} 800 κακαῖς] ΒΟΥ1081), 
κακοῖς Π}Ρ 801 οὔνεχ᾽ Π7)'ῈΕ 802 ηὐγένει᾽ 12, 568 ν ἴῃ Γ85. ἀπ δ ΙΓ 
᾿ ΘΥΆ ΤΩ. 501. ὦ 804 εἰς 1,, εἰ ῬΊ εὕρομεν ΤΡ 80ὅ ξυγγενεῖς] 
ἔογύ, ξυμμάχους | οἱ 1,, ἢ Ρ 807 δότε ὦ 1,, δότ᾽ ὦὧϊ 808 παισί] 
ἕογύ. τοῖσδε 
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ὦ παῖδες. ἐς μὲν πεῖραν ἤλθομεν φίλων᾽ 
ἣν δ᾽ οὖν ποϑ᾽ ὑμῖν νόστος ἐς πάτραν φανῇ 810 
καὶ δώματ᾽ οἰκήσητε καὶ τιμὰς πατρός, 
σωτῆρας αἰεὶ καὶ φίλους νομίξετε, 

καὶ μήποτ᾽ ἐς γῆν ἐχϑρὸν ἄρασϑαι δόρυ 
μὠξμνημένοι τῶνδ᾽, ἀλλὰ φιλτάτην πόλιν 

πασῶν σεβίξετ᾽. ἄξιοι δ᾽ ὑμῖν σέβειν 810 
οἱ γῆν τοσήνδε καὶ Πελασγικὸν λεὼν 

ἡμῶν ἀπηλλάξαντο πολεμίους ἔχειν, 

πτωχοὺς ἀλήτας εἰσορῶντες" ἀλλ᾽ ὅμως 
οὐκ ἐξέδωκαν οὐδ᾽ ἀπήλασαν χϑονός. 

ἐγὼ δὲ καὶ ξῶν καὶ ϑανών, ὅταν ϑάνω, 820 

πολλῷ σ᾽ ἐπαίνῳ Θησέως, ὦ τᾶν, πέλας 
ὑψηλὸν ἀρῶ καὶ λέγων τάδ᾽ εὐφρανῶ. 
ὡς εὖ τ᾽ ἐδέξω καὶ τέκνοισιν ἤρκεσας 

τοῖς Ἡρακλείοις, εὐκλεὴς δ᾽ ἀν’ ᾿Ελλάδα 
σῴξεις πατρῴαν δόξαν, ἐξ ἐσϑλῶν δὲ φὺς 825 
οὐδὲν κακίων τυγχάνεις γεγὼς πατρὸς 

παύρων μετ᾽ ἄλλων" ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς ἴσως 
εὕροις ἂν ὅστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρός. 

ΧΟ. ἀεί ποϑ᾽ ἥδε γαῖα τοῖς ἀμηχάνοις 
σὺν τῷ δικαίῳ βούλεται προδωφελεῖν. 880 

τοιγὰρ πόνους δὴ μυρίους ὑπὲρ φίλων 

ἤνεγκε, καὶ νῦν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ὁρῶ πέλας. 
4Η. σδοί τ᾽ εὖ λέλεκται, καὶ τὰ τῶνδ᾽ αὐχῶ. γέρον, 

τοιαῦτ᾽ ἔσεσϑαι" μνημονεύσεται χάρις. 
κἀγὼ μὲν ἀστῶν σύλλογον ποιήσομαι, 88ῦ 

τάξας δ᾽, ὅπως ἂν τὸν Μυκηναίων στρατὸν 

πολλῇ δέχωμαι χειρί, πρῶτα μὲν σκοποὺς 

πέμψω πρὸς αὐτόν, μὴ λάϑῃ μὲ προσπεσών᾽" 

810 ὑμῖν ἃρορυ. Ραι15., ἡμῖν 1,}Ῥ} ροϑὺ 811 νϑυβύτη ΘΧΟΙ 1556 ραΐαῦ 
ἘΠ]γΒ]οΥ 818 ἄρασθαι] 5011081, αἴρεσθαι 17... Οἷ. 822. ὅ04 
814 μεμνημένοι] μέμνησϑέ μοι ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂ 816 σεβίξετ᾽ ] Βο᾽Ίρ581, νομίξετ᾽ 
1,ῬῚ ἄξιοι δ᾽ 1 ἘΠΙΆΒ]6Υ (ἄξιοί γ᾽ ΔΙά1π8), ἄξιον 1, 8117 ὑπηλλάξαντο 
Ρῆπρκ 819 ν. βϑαθρθοίιθβ 820 ϑάνω] Βτοᾶθαι, ϑάνης 1. 821 τᾶν ", 
τὰν ΠΡ 3822 ἀρῶ] ΕἸτηΒ]6Υ, αἴρω ΠΡ 828 ὡς δ᾽ Ϊ 824 εὐκλεὴς] 
ΒΟΥΌΒΙ, εὐγενὴς ΠΡ 82 ἴοτύ. πατρῷον 829 ἴον. αἰξί 886 τάξας] 
ΚινοΒΠοΟΗ͂, τάξω Π9ὉὈ 8817 δέχομαι Ῥ, ΟοοΥ. Ρ 888 αὐτόν] ὕρια 
ΒΕ, αα. ϑομιηϊαΐ  λάϑη 1,, λάβη Ῥ, ἴοτί. φϑάσῃ 
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ταχὺς γὰρ άργει πᾶς ἀνὴρ βοηδρόμος᾽ 
μάντεις δ᾽ ἀϑροίσας ϑύσομαι. σὺ δ᾽ ἐς δόμους 840 

σὺν παισὶ χώρει, Ζηνὸς ἐσχάραν λιπών. 
εἰσὶν γὰρ οἵ σου, κἂν ἐγὼ ϑυραῖος ὦ, 
μέριμναν ἕξξουσ᾽. ἀλλ᾽ ἴϑ᾽ ἐς δόμους. γέρον. 

10. οὐκ ἂν λίποιμι βωμόν, εὐξόμεσϑα δὲ 
ἱκέται μένοντες ἐνθάδ᾽ εὖ πρᾶξαι πόλιν᾽ 840 

ὅταν δ᾽ ἀγῶνος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχϑῇ καλῶς, 
ἴμεν πρὸς οἴκους. ϑεοῖσι δ᾽ οὐ κακίοσι 

χρώμεσϑα συμμάχοισιν ᾿Ζ“ργείων, ἄναξ᾽ 
τῶν μὲν γὰρ Ἥρα προστατεῖ, Ζ]΄ιὸς δάμαρ. 
ἡμῶν δ᾽ ᾿4ϑάνα. φημὶ δ᾽ εἰς εὐπραξίαν 860 

καὶ τοῦϑ᾽ ὑπάρχειν, ϑεῶν ἀμεινόνων τυχεῖν" 

νικωμένη γὰρ Παλλὰς οὐκ ἀνέξεται. 

ΧΟ. εἰ σὺ μέγ᾽ αὐχεῖς, ἕτεροι ΒΥΓΌΡΗ.. 

σοῦ πλέον οὐ μέλονται, 
ὦ ξεῖν᾽ ᾽4ργόϑεν ἐλϑών᾽" ϑῦῦ 
μεγαληγορίαισι δ᾽ ἐμὰς 

φρένας οὐ φοβήδεις. 

μήπω ταῖς μεγάλαισιν οὕτω 

καὶ καλλιχόροις ᾿ϑάναις 
εἴη. σὺ δ᾽ ἄφρων ὅ τ᾽ Ζργει 800 

Σι'ϑενέλου τύραννος" 

ὃς πόλιν ἐλθὼν ἑτέραν ΘΠ ΙΒ τ. 

οὐδὲν ἐλάσσον᾽ ΄άργους, 
ϑεῶν ἱκτῆρας ἀλάτας 

καὶ ἐμᾶς χϑονὸς ἀντομένους 80 

ξένος ὧν βιαίως 

ἕλκεις. οὐ βασιλεῦσι δείξας. 

889 βοηδρομεῖν Εἰ. απ. Βομιηϊαύ 840 δ᾽] Πιοηὔπρ, τ᾽ ΤΡ 
844 εὐξόμεσϑα] Οοδού, ἑξόμεσϑα 1, δὲ] ΚιτοΒΠοΟΗ͂, δὴ 7: 846 ἀπαλ- 
λαχϑῆ 1, ἀπαλλαχϑῆς ἢ 8417 χκακίοσιν ἰἱ 8ῦ0 ᾿“ϑάνα)] ἸΠ]ΤηΒ]ΘῪ 
(ΟΧχ ῬΟΥΒΟΩΙ τηοῃϊα), ἀϑηνᾶ 1,0 8ῦ2 ν. βΒυαθρθοοῦαϑ 8ϑῦ4 μέλλονται 
Ῥ 868 ὦ οτ. 7}, δἀᾷ. Ἐγίατας | ἐλϑών 1,}, ἐπελθών 1 866 μεγα- 
λαγορίαισι Ὁιπϑουῖ | δέ γ᾽ ἐμὰς 1 8ῦ8 μεγάλαισιν Ῥ οὖ ταησίαὔαπμῃ 1π 
μεγάλαις οὖ Ἰύθγαιη γοϑυϊαθαμι 7, 8ῦὅ9 ἀϑήναις 1,4, ἄϑαναις 1 
ϑ0ῦ ἀντομένους] Ναιοὶς, ἀντεχομένους ΤΡ 8601 βασιλεῦσι δείξας] 
ΒΟΡΙΡΒΙ, βασιλεῦσιν εἴξας 1, Ὁ 

Τὰπιτ ρῖθ5, Ἡουδο] δ. 2 
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οὐκ ἄλλο δίκαιον εἰπών. 

ποῦ ταῦτα καλῶς ἂν εἴη 

παρά γ᾽ εὖ φρονοῦσιν; 810 

Χ 2 2 9 ’ να μὲν ἔμοιγ᾽ ἀρέσκει" 
σοὶ δ᾽, ὦ κακόφρων ἄναξ, 

2 Ψ ἰ πόλιν ἥξεις, 

οὐχ οὕτως ἃ δοκεῖς κυρήσεις. 

λεγω" 

οὐ σοὶ μόνῳ ἔγχος οὐδ᾽ 810 
ἰτέα κατάχαλκός ἐστιν. 

ἀλλ᾽ οὐ πολέμων ἐραστὰς 
μή μοι δορὶ συνταράξεις 
τὰν εὖ χαρίτων ἔχουσαν 

πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνάσχου. 880 

10. ὧᾧ παῖ, τί μοι σύννοιαν ὄμμασιν φέρων 

ἥκεις; νέον τι πολεμίων λέξεις πέρι; 

μέλλουσιν ἢ πάρεισιν ἢ τί πυνϑάνῃ; 

οὐ γάρ τι μὴ ψεύσῃ δὲ κήρυκος λόγοο᾽ 

ὁ γὰρ στρατηγὸς εὐτυχὴς τὰ πρόσϑεν ὧν 88 

εἶσιν, σάφ᾽ οἶδα. καὶ μάλ᾽ οὐ σμικρὸν φρονῶν 
ἐς τὰς ᾿4ϑήνας. ἀλλά τοι φρονημάτων 

ὁ Ζεὺς κολαστὴς τῶν ἄγαν ὑπερκόπων. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν, 

ἥκει στράτευμ᾽ ᾿4ργεῖον Εὐρυσϑεύς τ᾽ ἄναξ᾽ 

ἐγώ νυν αὐτὸς εἶδον. ἄνδρα γὰρ χρεών, 890 
ὅστις στρατηγεῖν φησ᾽ ἐπίστασϑαι καλῶς. 
οὐκ ἀγγέλοισι τοὺς ἐναντίους δρᾶν. 

πεδία μὲν οὖν γῆς ἐς τάδ᾽ οὐκ ἐφῆκέ πω 
στρατόν, λεπαίαν δ᾽ ὀφρύην καϑήμενος 

σκοπεῖ" δόκησιν δὴ τόδ᾽ ἂν λέγοιμί δοι" 89ὅ 

811 ἔμοιγε ᾿Ψ 5812 σοὶ] Οδπηΐοι, σὺ 1} κακόφρων τηαῦ. ἴῃ κακχό- 
φρον 1, 818 κεὶ θιπαου 879 εὖ χαρίτων] ΕΠ]Ι5]6Υ, εὐχαρίστως ΤΡ 
881 ὄμμασι 1,!}}Ὁ. ν δᾶ. 1 882 λέξεις] ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂, λέγεις ΠΡ 884 τι 
1,, τον Ῥ | σε] ἘΠΙΏΒ]6Υ, γε ΠΡ | λόγος] Ἡ. Βίθρμδμαβ, λόγους 1. 
88 πρόσϑεν ὧν] ΤΥ, πρὸς ϑεῶν ΠΡ 880 εἶσιν] ΕἸΤΉΒΙΘΥ, ἐστὶν 
1,, ἔστιν Ῥ 886 μαάλλ᾽ Ρ' 881 τοι] ΒΟΥ1081, τῶν 1, 888 ὑπερκόπων] 
Ἐς. ΒοΒγοθάου, ὑπερῳῴφρόνων ΠΡ 898 τάδ᾽] Η. ίορμεμαυβ, τόδ᾽ 1. 
894 λεπαίαν)] ΘΕΙΙηαΒ5, λεπάραν οὑπὶ 80Π0110 ὄνομα τόπου {1}, ἴοτῦ. 
λεπαῖον ὃ9ῦ σκοπεῖν ἢ 
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ποίᾳ προσάξει στρατόπεδον τέχνῃ δορὸς 
. ἐν ἀσφαλεῖ τε τῆσδ᾽ δρύσεται χϑονός. 
καὶ τἀμὰ μέντοι πάντ᾽ ἄραρ᾽ ἤδη καλῶς" 

πόλις τ᾿ ἐν ὕπλοις σφαγιά 8’ ἡτοιμασμένα 
ἕστηκεν οἷς χρὴ ταῦτα τέμνεσϑαι ϑεῶν, 400 

ϑυηπολεῖται δ᾽ ἄστυ μάντεων ὕπο, 

τροπαῖά τ᾽ ἐχϑρῶν καὶ πόλει σωτήρια. 
χρησμῶν δ᾽ ἀοιδοὺς πάντας εἰς ἕν ἁλίσας 

ἤλεγξα καὶ βέβηλα καὶ κεκρυμμένα 
λόγια παλαιά, τῇδε γῇ [σωτήρια !. Δοὔῦ 

καὶ τῶν μὲν ἄλλων διάφορ᾽ ἐστὶ ϑεσφάτοις 

πόλλ᾽ ἕν δὲ πᾶσι γνῶμα ταὐτὸν ἐμπρέπει" 
σφάξαι κελεύουσίν μὲ παρϑένον κόρῃ 

Ζήμητρος, ἥτις ἐστὶ πατρὸς εὐγενοῦς. 
ἐγὼ δ᾽ ἔχω μέν, ὡς ὁρᾶς. προϑυμίαν 410 

τοσήνδ᾽ ἐς ὑμᾶς" παῖδα δ᾽ οὔτ᾽ ἐμὴν κτενῶ 

οὔτ᾽ ἄλλον ἀστῶν τῶν ἐμῶν ἀναγκάσω 

ἄκονϑ᾽ ἑκὼν δὲ τίς κακῶς οὕτω φρονεῖ, 

[ὅστις τὰ φίλτατ᾽ ἐκ χερῶν δώσει τέκνα:] 

καὶ νῦν πυκνὰς ἂν συστάσεις ἀστῶν ἴδοις. 41 

τῶν μὲν λεγόντων ὡς δίκαιον ἦν ξένοις 
ἱκέταις ἀρήγειν. τῶν δὲ μωρίαν ἐμοῦ 
κατηγορούντων᾽ εἰ δὲ δὴ δράσω τόδε, 
οἰκεῖος ἤδη πόλεμος ἐξαρτύεται. 

ταῦτ᾽ οὖν ὅρα σὺ καὶ συνεξεύρισχ᾽ ὕπως 420 
αὐτοί τε σωϑήσεσϑε καὶ πέδον τόδε. 

κἀγὼ πολίταις μὴ διαβληϑήσομαι. 
οὐ γὰρ τυραννίδ᾽ ὥστε βαρβάρων ἔχω" 
ἀλλ᾽, ἣν δίκαια δρῶ, δίκαια πείσομαι. 

890 τέχνῃ] ΒΟυρ581, τὰ νῦν 17} 898 μέντοι 1,, μὲν Ῥ | ἄραρ᾽ 
1ΠῬ, ἄρηρ᾽ 899 σφάγι Ῥ, ὁοΥ᾽. ᾿ 402 τρόπαια 7... δρϑύβυϊῃ 
ηὖθ 401 οοἸ]οοαῦ ΤΎγνιδ, 564 ἴοτὺ. τθούθ ἀθ]οῦ 401 ΚΙ ΚΘηοΥσ 
406 σωτήρια 6Χ 402 τορούϊψαμη, [οτὺ. κεχρησμένα. δ ήδαμα αο]οὺ Ὑγ7118- 
τηουγιῦ 406 ϑεσφάτοις] ΚιτοΒΠοΗ͂, ϑεσφάτων ΠΡ 4017 πᾶσι ἃρυὰ 
ΤΥ1Ο]. δα ϑορῃ. Απύ. 1714, ΤΎθομ. 698, πάντων Π0ὃ0"Ἐ 408 χελεύουσι, 
1}, ν 84. 1} κόρῃ] Βεμθβ, κόρην ΠΡ 409 δήμητρος 1,.Ῥ, δήμητρί 
γ᾽ 1 411 χτενῶ] Ε]ΙΏΒ]6Υ, χτανῶ ΠΡ 418 ἄκοντ᾽ ΠΕ 414 ἀθ]θνὶ 
4Α1ὖ πυκνὰς] Βοίπο, πικρὰς ΠῚ} ἀστῶν ἴδοις] Ἠαγίαμῃρ', ἂν εἰσίδοις 
ΠΡ 4106 ἦν] δομδοίου, ἦ "Ὁ 417 ἐμοῦ] Ε]ΤΆΒ]ογ, ἐμὴν ΠΡ 

. ο 
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ΧΟ. ἀλλ᾽ ἦ πρόϑυμον οὖσαν οὐκ ἐᾷ ϑεὸς 49 
ξένοις ἀρήγειν τήνδε χρῃηζουσαν πόλιν. 

Ι0. ὦ τέκν᾽, ἔοιγμεν ναυτίλοισιν, οἵτινες 

χειμῶνος ἐχφυγόντες ἄγριον μένος 

ἐς χεῖρα γῇ συνῆψαν. εἶτα χερσόϑεν 
πνοαῖσιν ἠλάϑησαν ἐς πόντον πάλιν. 480 

οὕτω δὲ χἡμεῖς τῆσδ᾽ ἀπωϑούμεσϑα γῆς 
ἤδη πρὸς ἀκταῖς ὄντες ὡς δεσωμένοι. 

οἴμοι" τί δῆτ᾽ ἔτερψας ὦ τάλαινά μὲ 
ἐλπὶς τότ᾽, οὐ μέλλουσα διατελεῖν χάριν; 
συγγνωτὰ γάρ τοι καὶ τὰ τοῦδ᾽, εἰ μὴ ϑέλει 48ὅ 

κτείνειν πολιτῶν παῖδας" αἰνέσας δ᾽ ἔχω 

[καὶ τἀνϑάδ᾽. εἰ ϑεοῖσι δὴ δοκεῖ τάδε 

πράσσειν ἔμ᾽ οὔτοι δοί γ᾽ ἀπόλλυται χάρις]. 
ὦ παῖδες, ὑμῖν δ᾽ οὐκ ἔχω τί χρήσομαι. 
ποῖ τρεψόμεσϑα; τίς γὰρ ἄστεπτος ϑεῶν; 440 

ποῖον δὲ γαίας ἕρκος οὐκ ἀφίγμεϑα; 

ὀλούμεϑ'. ὦ τέκν᾽, ἐκδοϑησόμεσϑα δή. 
κἀμοῦ μὲν οὐδὲν εἴ με χρὴ ϑανεῖν μέλει, 
πλὴν εἴ τι τέρψω τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ϑανών᾽" 
ὑμᾶς δὲ κλαίω καὶ κατοιχτείρω. τέκνα, 44 

καὶ τὴν γεραιὰν μητέρ᾽ ᾿Δλκμήνην πατρός. 

ὦ δυστάλαινα τοῦ μακροῦ βίου σέϑεν, 
τλήμων δὲ κἀγὼ πολλὰ μοχϑήσας μάτην. 

χρῆν χρῆν ἄρ᾽ ἡμᾶς ἀνδρὸς εἰς ἐχϑροῦ χέρας 
πεσόντας αἰσχρῶς καὶ κακῶς λιπεῖν βίον. 480 

ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὅ μοι σύμπραξον; οὐχ ἅπασα γὰρ 

πέφευγεν ἐλπὶς τῶνδέ μοι σωτηρίας" 

ἔμ᾽ ἔκδος ᾿Δργείοισιν ἀντὶ τῶνδ᾽, ἄναξ. 

καὶ μήτε κινδύνευε σωϑήτω τέ μοι 
τέκν᾽" οὐ φιλεῖν δεῖ τὴν ἐμὴν ψυχήν᾽ ἴτω. 4δ 

426 ἀλλ᾽ ἦ] πάλαι Οδιαροῦ, ἦ που Κιγομμποῦ, ἴοτῦ. καὶ μὴν 
420 χρήξουσιν Ἠριετάθῃ, ἔοτί. τοῖσδε χρήξζουσιν 421 ἔιγμεν ΘοΔΠΡΟΥ, 
ναυτίλλοισιν Τ00Ρ 480 πνοιαῖσιν 7." 481 χ᾽ ἡμεῖς 1,, 508 χ᾽ ἴῃ 
γ8.8.. ΒΟΥ, ἢ 482 σεσωσμένον Π}ὀ᾿ὃῸ Ἄκἀ488 ἔτρεψας Ρ 4856 συγγνωστὰ 
7} τοῦδε μὴ !Ῥ, οοΥτ. ρ}] ϑέλει] Ε]τηΒ]6υ, ϑέλοι ΠΡ 481 8α. ἀ6]6ν] 
488 ἐμὲ Ρ 448 κἀμοὶ Ἡ. ϑίοδρμδμηιβ 441 τοῦ μαχραίωνος βίου 
Νδῦοκ 449 ἐχϑοῦ ΤΟ ΟΟΥΥ. ᾿ 460 καὶ κακῶς] ἔοχύ. κἀδίκως 

Ἵ 

4ὔ2 ἅπασα] Ἡ. ϑίοριαπι, ἅπασι ΠΡ 460 τέκνα 1,, τέκν᾽ 1 
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μάλιστα δ᾽ Εὐρυσϑεύς μὲ βούλοιτ᾽ ἂν λαβὼν 

τὸν Ἡράκλειον σύμμαχον καϑυβρίσαι" 

σκαιὸς γὰρ ἁνήρ. τοῖς σοφοῖς δ᾽ εὐκτὸν σοφῷ 
ἔχϑοαν συνάπτειν, μὴ ἀμαϑεῖ φρονήματι" 

πολλῆς γὰρ αἰδοῦς καὶ δίκης τις ἂν τύχοι. 460 

ΧΟ. ὦ πρέσβυ. μή νυν τήνδ᾽ ἐπαιτιῶ πόλιν" 

τάχ᾽ ἂν γὰρ ἡμῖν ψευδὲς ἀλλ᾽ ὅμως κακὸν 
γένοιτ᾽ ὄνειδος ὡς ξένους προυδώχαμεν. 

24Η. γενναῖα μὲν τάδ᾽ εἶπας, ἀλλ᾽ ἀμήχανα. 
οὐ σοῦ χατίξων δεῦρ᾽ ἄναξ στρατηλατεῖ" 46 
τί γὰρ γέροντος ἀνδρὸς Εὐρυσϑεῖ πλέον 
ϑανόντος; ἀλλὰ τούσδε βούλεται κτανεῖν. 

δεινὸν γὰρ ἐχϑροῖς βλαστάνοντες εὐγενεῖς. 

νεανίαι τε καὶ πατρὸς μεμνημένοι 

λύμης" ἃ κεῖνον πάντα προσκχοπεῖν χρεών. 410 

ἀλλ᾽, εἴ τιν’ ἄλλην οἶσϑα καιριωτέραν 
βουλήν, ἑτοίμαξ᾽, ὡς ἔγωγ᾽ ἀμήχανος 
χρησμῶν ἀκούσας εἰμὶ καὶ φόβου πλέως. 

ΜΑΚΑΡΊΙΑ. 

ξένοι. ϑροάσος μοι μηδὲν ἐξόδοις ἐμαῖς 

προσϑῆτε᾽ πρῶτον γὰρ τόδ᾽ ἐξαιτήσομαι" 4τῦ 

γυναικὶ γὰρ σιγή τε καὶ τὸ σωφρονεῖν 

κάλλιστον εἴσω ὃ᾽ ἥσυχον μένειν δόμων. 
τῶν σῶν δ᾽ ἀκούσασ᾽. ᾿Ιόλεως, στεναγμάτων 
ἐξῆλθον, οὐ ταχϑεῖσα πρεσβεύειν γένους. 

ἀλλ᾽ εἰμὶ γάρ πῶς πρόσφορος μέλει τ᾽ ἐμοὶ 480 
μάλιστ᾽ ἀδελφῶν. τῶνδε κἀμαυτῆς πέρι 

ϑέλω πυϑέσϑαι., μὴ ᾽πὶ τοῖς πάλαι κακοῖς 

προσκείμενόν τι πῆμα σὴν δάκνει φρένα. 
10. ὧὦ παῖ, μάλιστα σ᾽ οὐ νεωστὶ δὴ τέκνων 

τῶν Ἡρακλείων ἐνδίκως αἰνεῖν ἔχω. Α8ὅ 

488 ἀνήρ ΤΡ 469 μὴ ᾽μαϑεῖ 1,}, 868 μ ἴῃ γ8ϑ. 501. 1, μὴ 
ἀμαϑεῖ 0 4600 τύχοι] Ε]ΤΏΒ]6Υ, τύχη ΠΡ 401 μὴ νῦν 1, | τῶνδ᾽ 
Δ] ΟΙΓΘΉ 86. 402 ψευδὲς] Ναποῖς, ψεῦδος 7) Α4Τ1ὺῸὺ λύμης] ΕἸ]ΙΆΒΙ]ΘΥ, 
λύμας 1ὉἙῈ 412 βολήν Ρ 41 πρόσϑητε ΤΡ 410 5Βαᾳ. ἀδ]οἱ 
Ἡ. Ῥυπζ 4171 8] ΕἸΤΒΙου, δ᾽ 1. 480 τ᾽ ἐμοὶ] ΒοΥῖ081, δέ μοι ΠΤ 
488 τοῦτο καὶ κατ᾽ ἐρώτησιν ὀρϑῶς ἔχει ἴῃ τηϑγρ'. 501. ὦ 
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ἡμῖν δὲ δόξας εὖ προχωρῆσαι δρόμος 
πάλιν μεϑέστηκ᾽ αὖϑις ἐς τἀμήχανον᾽ 
χρησμῶν γὰρ ὠδούς φησι σημαίνειν ὅδε, 

οὐ ταῦρον οὐδὲ μόσχον, ἀλλὰ παρϑένον 
σφάξαι κόρῃ Ζήμητρος ἥτις εὐγενής, 490 

εἰ χρὴ μὲν ἡμᾶς, χρὴ δὲ τήνδ᾽ εἶναι πόλιν. 
ταῦτ᾽ οὖν ἀμηχανοῦμεν᾽ οὔτε γὰρ τέκνα 
σφάξειν ὅδ᾽ αὑτοῦ φησιν οὔτ᾽ ἀστοῦ τινός. 
κἀμοὶ λέγει μὲν οὐ σαφῶς, λέγει δέ πως, 
εἰ μή τι τούτων ἐξαμηχανήδσομεν, 49ὅ 

ἡμᾶς μὲν ἄλλην γαῖαν εὑρίσκειν τινά, 
αὐτὸς δὲ σῶσαι τήνδε βούλεται χϑόνα.] 

ΜΑ. ἐν τῷδε κἀχόμεσϑα σωϑῆναι λόγῳ; 

10. ἐν τῷδε, τἄλλα γ᾽ εὐτυχῶς πεπραγότες. 
ΜΑ. μή νυν τρέσῃς ἔτ᾽ ἐχϑρὸν ᾿4ργεῖον δόρυ" ὅ00 

ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρὶν κελευσϑῆναι, γέρον, 

ϑνήσκειν ἑτοίμη καὶ παρίστασϑαι σφαγῆ. 
τί φήσομεν γάρ, εἰ πόλις μὲν ἀξιοῖ 
κίνδυνον ἡμῶν εἵνεκ᾽ ἄρασϑαι μέγαν, 

αὐτοὶ δὲ προστιϑέντες ἄλλοισιν πόνους. ὅθ 
παρόν ὅφε σῶσαι, φευξόμεσϑα μὴ ϑανεῖν; 

οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι καὶ γέλωτος ἄξια, 

στένειν μὲν ἱκέτας δαιμόνων χαϑημένους, 
πατρὸς δ᾽ ἐκείνου φύντας οὗ πεφύκαμεν 
κακοὺς δὁρᾶσϑαι᾽ ποῦ τάδ᾽ ἐν χρηστοῖς πρέπει; δ10 
κάλλιον, οἶμαι, τῆσδ᾽, ἃ μὴ τύχοι ποτέ, 
πόλεως ἁλούσης χεῖρας εἰς ἐχϑρῶν πεσεῖν 

κἄπειτ᾽ ἄτιμα πατρὸς οὖσαν εὐγενοῦς 

480 δρόμος] ΦΖΔ0005, δόμος ΤΡ 490 κόρῃ “4΄ήμητρος) ῬΊΘΥΒΟΙ, 
κελεύειν μητρὸς 1. 491 χρὴ .. χρὴ] Ηθιτηδημ, χρῆν... χρῆν Π0ὃ9Ὀ 
498 σφάξειν] ΕΠ]τΊΒ]Θγ, σφάξειν 17, ἀστοῦ] ΒΟ011081, ἄλλου 1, Ῥ. Οἷἴν. 412 

494-.--7 ἀοϊονιὺ Νῶθοῖ 494 κἀμοὶ λέγει Ῥι κἀμοὶ δὲ λέγει 1, 49 μη- 
χανὴν (μηχάνημ᾽ ἨδτγυπρῚ εὑρήσομεν Μαίῃϊδ6 496 εὑρίσκειν] [ογί. 
ἀλλάσσειν 498 χἀχόμεσϑα)] ἘΠτηΒΙΘΥ, κεὐχόμεσϑα Τ00Ρ 490. 51} 
ὃ ὅ00 μὴ νῦν 17, | τρέσεις Ῥ | ̓Δ4ργείων ἘΠΤΙΒΙΘΥ ὅ04 εἵνεκ᾽ 
ἄρασϑαι] 5005], οὔνεχ᾽ αἱρεῖσϑαι 1,4, οὔνεκ᾽ αἴρεσθαι ἘΠΠΉΒΙΘΥ 
δ0ὅ ἄλλοισι, [,, ἄλλοισιν 1} ὅ06 σφε σῶσαι] Ναιποῖκ, σεσῶσϑαι ΠΡ 
ὅ11 ἃ] ὃ Τιοηῦηρ' ὅ12 ἐχρῶν ὅ18 κἄπειτ᾽ ἄτιμα] ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂Σ 

“ δὲ ᾿ . " . 
κἄπειτα τινὰ 1,, κἄπειτα τινὰ ταυῦ. ἴῃ κἄπειτα δεινὰ ἢ 
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παϑοῦσαν “Ἥιδην μηδὲν ἧσσον εἰσιδεῖν. 
ἀλλ᾽ ἐκπεσοῦσα τῆσδ᾽ ἀλητεύσω χϑονός, δ1 

κοὐκ αἰσχυνοῦμαι δῆτ᾽, ἐὰν δή τις λέγῃ" 
τί δεῦρ᾽ ἀφίκεσϑ' ἱκεσίοισι σὺν κλάδοις 
αὐτοὶ φιλοψυχοῦντες; ἔξιτε χϑονός" 

κακοὺς γὰρ ἡμεῖς οὐ προσωφελήσομεν. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μέντοι, τῶνδε μὲν τεϑνηκότων, 520 

αὐτη δὲ σωϑεῖσ᾽, ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν ἔχω" 
πολλοὶ γὰρ ἤδη τῇδε προύδοσαν φίλους. 

τίς γὰρ κόρην ἔρημον ἢ δάμαρτ᾽ ἔχειν 
ἢ παιδοποιεῖν ἐξ ἐμοῦ βουλήσεται; 

οὐχοῦν ϑανεῖν ἄμεινον ἢ τούτων τυχεῖν 

ἀναξίαν. ἄλλῃ δὲ καὶ πρέπει τινὶ 
μᾶλλον τάδ᾽, ἥτις μὴ ᾿πίσημος ὡς ἐγώ. 

ἡγεῖσθ᾽ ὅπου δεὶ σῶμα κατϑανεῖν τόδε 
καὶ στεμματοῦτε καὶ κατάρχεσϑ᾽, εἰ δοκεῖ" 
νικᾶτε δ᾽ ἐχϑρούς᾽ ἥδε γὰρ ψυχὴ πάρα ὅ80 

ἑκοῦσα κοὐκ ἄκουσα᾽ κἀξαγγέλλομαι 

ϑνήσκειν ἀδελφῶν τῶνδε κἀμαυτῆς ὕπερ. 
εὕρημα γάρ τοι μὴ φιλοψυχοῦσ᾽ ἐγὼ 

κάλλιστον ηὕρηκ᾽. εὐκλεῶς λιπεῖν βίον. 

ΧΟ. φεῦ φεῦ, τί λέξω παρϑένου μέγαν λόγον 

κλύων. ἀδελφῶν ἣ πάρος ϑέλει ϑανεῖν; 

τούτων τίς ἂν λέξειε γενναίους λόγους 

μᾶλλον, τίς ἂν δράσειεν ἀνθρώπων ἔτι; 

10. ὧὦ τέκνον, οὐκ ἔστ᾽ ἄλλοϑεν τὸ σὸν κάρα. 
ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνου σπέρμα τῆς ϑείας φρενὸς ὅ40 
πέφυκας Ἡράκλειον" οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 

τοῖς σοῖς λόγοισι. τῇ τύχῃ δ᾽ ἀλγύνομαι. 
ἀλλ᾽ ἣ γένοιτ᾽ ἂν ἐνδικωτέρως φράσω" 
πάσας ἀδελφὰς τῆσδε δεῦρο χρὴ καλεῖν, 

σι ΔΩ] σι 

οι Φϑ οι 

ὅ1δ--9 ἀο]οὺ συγ! ηδ, τηϑ 015 Βιιβρθοῦι, 820- 4 ὅ1δὅ ἀλητεύσω]) 
Η. ϑύθρμδῃμβ, ἀλητεύω 1,, ἁλητεύω Ῥ, ἁἀλιτεύω ρ} 18 ἔξιτ᾽ ἐκ Ποι- 
ΟΥάθη ὅ26 ἴογῦ. κατ᾿ ἀξίαν ὅ28 δεῖ] ἴοχὺ. χρὴ δ29 κατάρχεσϑε 
ξίφει ΜΟΙ 81 κἀπαγγέλλομαι Μαᾶνι ὅ388 τοῖς μὴ φιλοψυχοῦσί 
γε Μϑεάᾶνιρ ὅ84 εὕρηκ᾽ ΤΡ ὅ41 Ἡράκλειον] Ηαγίυηρ,, ἡρακλῆος 
1,}, Ηράκλειος ἘΠΤΩΒ]ΘΥ | αἰσχύνομαι] ἴοτὺ. ἐπάχϑομαι ὅ48 ἐνδικώ- 
τερον ΕΠ]ΤΊΒΙΘΥ ὕ44 ἴοντὺ. ἀδελφὰς δεῦρο χρὴ καλεῖν σέϑεν 
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καϑ' ἡ λαχοῦσα ϑνῃσκέτω γένους ὕπερ" ὅ4δ 
σὲ δ᾽ οὐ δίκαιον κατϑανεῖν ἄνευ πάλου. 

ΜΑ͂. οὐκ ἂν ϑάνοιμι τῇ τύχῃ λαχοῦσ᾽ ἐγώ" 

χάρις γὰρ οὐ πρόσεστι" μὴ λέξῃς, γέρον. 
ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἐνδέχεσϑε καὶ βούλεσϑέ μοι 

χρῆσϑαι προϑύμῳ, τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐγὼ ὅ80 

δίδωμ᾽ ἑχοῦσα τοῖσδ᾽, ἀναγκασϑεῖσα δ᾽ οὔ. 
10. φεῦ: ; 

ὅδ᾽ αὖ λόγος σοι τοῦ πρὶν εὐγενέστερος" 
κἀκεῖνος ἦν ἄριστος. ἀλλ᾽ ὑπερφέρεις 

τόλμῃ τὲ τόλμαν καὶ λόγῳ χρηστῷ λόγον. ὅδ 

οὐ μὴν κελεύω γ᾽ οὐδ᾽ ἀπεννέπω, τέκνον, 
ϑνησκειν δ᾽" ἀδελφοὺς δ᾽ ὠφελεῖς ϑανοῦσα σούς. 

ΜΑ. δοφῶς φυλάσσῃ᾽ μὴ τρέδῃς μιάσματος 

τοὐμοῦ μετασχεῖν, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως ϑάνω. 

ἕπου δέ, πρέσβυ" σῇ γὰρ ἐνθανεῖν χερὶ ὅ00 

ϑέλω" πέπλοις δὲ σῶμ᾽ ἐμὸν κρύψον παρών᾽ 
ἐπεὶ σφαγῆς γε πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ᾽ ἐγώ, 

εἴπερ πέφυκα πατρὸς οὗπερ εὔχομαι. 
10. οὐκ ἂν δυναίμην σῷ παρεστάναι μόρῳ. 
Μά. σὺ δ᾽ ἀλλὰ τοῦδε χρῇῆξε, μή μ᾽ ἐν ἀρσένων, ὅθ 

ἀλλ᾽ ἐν γυναικῶν χερσὶν ἐχπνεῦσαι βίον. 
Ζ4Η. ἔσται τάδ᾽. ὦ τάλαινα παρϑένων᾽ ἐπεὶ 

κἀμοὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, μή δε κοσμεῖσϑαι καλῶς. 
πολλῶν ἕκατι. τῆς τε σῆς εὐψυχίας 

δ 

καὶ τοῦ δικαίου τλημονεστάτην δὲ σὲ ὅτο 

πασῶν γυναικῶν εἶδον ὀφϑαλμοῖς ἐγώ. 
ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει τούσδε τὸν γέροντά τε. 
χώρει προσειποῦσ᾽ ὕστατον πρόσφϑεγμα [μοι]. 

ΜΑ. ὦ χαῖρε, πρέσβυ. χαῖρε καὶ δίδασκέ μοι 

ὅ49 βούλοισϑε 1,., βούλεσϑε ῖ ὅδ0 προϑύμῳ) Βαῖπθβ8, προϑύμως 
ἽΡ δ61 τῆσδ᾽ Ρ ὅδ4 54. ὑπερφέρειν τόλμης τε τόλμα καὶ λόγου 
χρηστοῦ λόγος ἘΠΤΊΒΙΥ ὀ δὔτ ϑνήσκειν σ᾽ ἀδελφοὺς δ᾽) ἈθΙΒΚΘ6 (σ᾽) 
οὐ Βδιηθβ (δ᾽), ϑνήσκειν γ᾽ ἀδελφοὺς 1." ὅδ8. ὅ64. ὅθ8 11η60]18 
ΘΥ̓ΘΒ15. ῬΟΥΙΒΟΙ 5. ῬΥΘΘΒΟΙ δ ὦ δῦβ φυλάσσῃ] 50Υ1081, κελεύεις ΤΡ 
δδ9 ἐλευϑερῶ σ᾽ ἐγώ Δ. ῬΑ ὅ02 854. γΘΙΒῸΒ Βαβροοί ὅθά σῶ ἰ, 
σ» ἘΠ σὉ ἢ" ὅ61 4.1] Ἠοαΐα, 1Ο. ΠΡ ὅ08 κοσμεῖσϑαι 1, 
κοσμῆσαι ὦ ὅ10 δέ σε 7, δ18 ὕστατος Ῥ, ὕστατον γ}]) πρόσφϑεγμα δή 
ΕἸΠΊΡ]ΘΥ, προσφϑεγμάτων Ἡδηηδηῃ, ὑστάτοις προσφϑέγμασιν ΒΙοιαβθ)4 
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τοιούσδε τούσδε παῖδας. ἐς τὸ πᾶν σοφοὺς δ 

ὥσπερ σύ, μηδὲν μᾶλλον᾽ ἀρκέσουσι γάρ. 

πειρῶ δὲ σῶσαι καὶ ϑανεῖν πρόϑυμος ὥν᾽ 
σοὶ παῖδές ἐσμεν, σαῖν χεροῖν τεϑράμμεϑα. 
ὁρᾷς δὲ κἀμὲ τὴν ἐμὴν ὥραν γάμου 

διδοῦσαν ἀντὶ τῶνδε κατϑανουμένην. ὅ80 

ὑμεῖς δ᾽, ἀδελφῶν ἡ παροῦσ᾽ ὁμιλία, 
εὐδαιμονοῖτε, καὶ γένοιϑ᾽ ὑμῖν ὅσων 

ἡμὴ πάροιϑε καρδία σφαγήδεται. 

καὶ τὸν γέροντα τήν τ᾽ ἔσω γραῖαν δόμων 
τιμᾶτε πατρὸς μητέρ᾽ ᾿Δλκμήνην ἐμοῦ δὅ8ὅ 

ξένους τε τούσδε. κἂν ἀπαλλαγὴ πόνων 

καὶ νόστος ὑμῖν εὑρεϑῇ ποτ᾽ ἐκ ϑεῶν, 
ὠέμνησϑε τὴν σώτειραν ὡς ϑάψαι χρεών. 

κάλλιστά τοι δίκαιον᾽ οὐ γὰρ ἐνδεὴς 

ὑμῖν παρέστην. ἀλλὰ προύϑανον γένους. 590 

τάδ᾽ ἀντὶ παίδων ἐστί μοι κειμήλια 

καὶ παρϑενείας. εἴ τι δὴ κάτω χϑονός᾽ 

εἴη γε μέντοι μηδέν. εἰ γὰρ ἕξομεν 

κἀκεῖ μερίμνας οὗ ϑανούμενοι βροτῶν. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅποι τις τρέψεται" τὸ γὰρ ϑανεῖν δ9ῦ 
κακῶν μέγιστον φάρμακον νομίζεται. 

10. ἀλλ᾽, ὦ μέγιστον ἐκπρέπουσ᾽ εὐψυχίᾳ 
πασῶν γυναικῶν. ἴσϑι, τιμιωτάτη 

καὶ ζῶσ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ ϑανοῦσ᾽ ἔσῃ πολύ" 
καὶ χαῖρε᾽ δυσφημεῖν γὰρ ἄξομαι ϑεάν, 600 

ἢ σὸν κατῆρκται σῶμα, Ζήμητρος κόρην. 

ὦ παῖδες. οἰχόμεσϑα᾽ λύεται μέλη 
λύπῃ" λάβεσϑε κείς ἕδραν μ᾽ ἐρείδατε 

ὅπ60-- 80 ἀο]οὺ {{ΠΙΚοΘηΌοΥρ (οουύθ ὅ77---80. βαθρθοί!) ὅτ0 ἀρ- 
κέσουσι] Ἡ. ϑίορπδμυβ, ἀρέσκουσι ΠΡ δτΤ καὶ] ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, μὴ 19ὉὈὉ 
ὅ718 ἰουτῦ. παῖδές εἰσιν... τεϑραμμένοι ΠΡ. δ ΡΣ [πο 1. {τὐζιλία) 
ὁμήγυρις Νᾶυοκ δ82 εὐδαιμονεῖτε ᾿ ὅδ8δ8 πάροιϑεν ἰ ὄϑῦ τιμᾶτε] 
Αριη. Ῥογύαβ, τιμῷτε 1} ὅδ8δ8 σώτηραν Ὁ, οἰϊδτῃη 1, εν ΘΧ ἢ ΘΟΥΤΘΧΙΒΒΘ 
νιαθύυν ὅ92 κάτω ὥϑο!. ἢ. 120, 6, κάτα ΠΡ ὅ92 παρϑενείας] 
10 τη. 1ηΐθυοσθ ϑαἀποίωνιῦ διὰ τὸ μέτρον 1], ὅ94 οἱ κακούμενοι 
Καυβου ὄϑο κακὸν  δ97 ἐκπρέπουσ᾽ 1 "Ὁ, ἐμπρέπουσ᾽ γ] εὐψυχίᾳ] 
ΘΟΔΙΠΡΟΥ, εὐψυχίας 1, Τὸ εὐψυχία» Ο6ΟἹ κόρῃ ἘΠΠΊΒΙΘΥ 602 λύεται] 
Μηίομ, δύεται 1. 
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αὐτοῦ πέπλοισι τοῖσδε κρύψαντες, τέκνα. 

ὡς οὔτε τούτοις ἥδομαι πεπραγμένοις. θ0ὅ 

χρησμοῦ τὲ μὴ κρανϑέντος οὐ βιώσιμον. 

μείζων γὰρ ἄτη, συμφορὰ δὲ καὶ τάδε. 

ΧΟ. οὔτινά φημι ϑεῶν ἄτερ ὔλβιον, οὐ βαρύποτμον 5ίγορῃ. 

ἄνδρα γενέσϑαι., 

οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ βεβάναι δόμον 610 

εὐτυχίχ᾽ παρὰ δ᾽ ἄλλαν ἄλλα 
μοῖρα διώκει" 

τὸν μὲν ἀφ᾽ ὑψηλῶν βραχὺν ᾧκισε, 

τὸν δ᾽ ἀτίταν εὐδαίμονα τεύχει. 
μόρσιμα δ᾽ οὔτι φυγεῖν ϑέμις. 601 

οὐ σοφίᾳ τις ἀπώσεται" 

ἀλλὰ μάταν ὃ πρόϑυμος ἀεὶ πόνον ἕξει. 

ἀλλὰ σὺ μὴ προπεσὼν τὰ ϑεῶν φέρε μηδ᾽ ὑπερ- 

άλγει ΔΗΟΙΒΥ. 
φροντίδα λύπα᾽ 6020 

εὐδόκιμον γὰρ ἔχει ϑανάτου μέρος 
ἁ μελέα πρό τ᾽ ἀδελφῶν καὶ γᾶς, 

οὐδ᾽ ἀκλεής νιν 

δόξα πρὸς ἀνθρώπων ὑποδέξεται" 

ἁ δ᾽ ἀρετὰ βαίνει διὰ μόχϑων. θ2ὅ 

ἄξια μὲν πατρός, ἄξια δ᾽ 
εὐγενίας τάδε γίγνεται" 

εἰ δὲ σέβεις ϑανάτους ἀγαϑῶν. μετέχω σοι. 

- 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν, 

ὦ τέκνα, χαίρετ᾽ " ̓Ιόλεως δὲ ποῦ γέρων 680 
μήτηρ τε πατρὸς τῆσδ᾽ ἕδρας ἀποστατεῖ: 

10. πάρεσμεν. οἵα δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσία. 
ΘΕ. τί χρῆμα κεῖσαι καὶ κατηφὲς ὄμμ᾽ ἔχεις; 

611 ἄλλαν] ϑ6ιά]ου, ἄλλον 1,}, ἄλλον γ᾽ 1 018 ᾧκισεν 1, ἔκτισε 
Οοθοῦ 614 ἀτίταν] Το ΘΟΚ, ἀλήταν 17, ἁλίταν ἰ 0117 ἕξει γ᾽ ἢ 
619 προπεσὼν] ΚΙγτΟΒΒοΟΙ͂, προσπεσὼν 17,., Βα ροΥβοΥ. πιτνῶν ἰ, προπίτνων 
ἘΠ]ΤΒ]ΘΥ | φέρε] ΕἸ]ΤΉΒ]ΘΥ, ὕπερ ΤΡ 6022 πρό τ᾽] Βαῖτιθθ, πρὸς 1), 
πρός τ᾽ Ρ | ἀδελφῶν 1,, 568 ἀδε ἴῃ γ885. αὐπαῖιθ γ6] 56χ 11} ΘΟ Δ  1 
ΒΟ. 6217 εὐγενείας 10, εὐγενίας ἱ | γίνεται 7Π2}ὀἑἘῈ 06ὅ2238 σέβεις σύ 
γε 681 τε] Μύυβρτανθ, δὲ 17... Μουβατη αἀοθ]οὺ ΚΙ ΚΟΠΌΘΥΡ' 
632 ἐμοῦ] [οτῦ. ἐμὴ 



ἨΗἩΡΑΚΛΈΕΙΔΑΙ ὉΠ 

10. φροντίς τις ἦλϑ᾽ οἰκεῖος, ἣ συνειχόμην. 
ΘΕ. ἔπαιρέ νυν δεαυτόν, ὄρϑωσον κάρα. θ8ὕ 

10. γέροντές ἐσμεν κοὐδαμῶς ἐρρώμεϑα. 

ΘΕ. ἥκω γε μέντοι χάρμα δοι φέρων μέγα. 

10. τίς δ᾽ εἶ σύ; ποῦ σοι συντυχὼν ἀμνημονῶ; 
ΘΕ. Ὕλλου πενέστης᾽ οὔ μὲ γιγνώσκεις ὁρῶν; 
Ι0. ὧὦᾧ φίλταϑ᾽, ἧκεν ἀρα νῷν σωτὴρ βλάβης: 640 
ΘΕ. μαάλιστα᾽ καὶ πρός γ᾽ εὐτυχεῖς τὰ νῦν τάδε. 
10. ὧὦ μῆτερ ἐσϑλοῦ παιδός. ᾿Δλκμήνην λέγω, 

ἔξελϑ᾽, ἄκουσον τοῦδε φιλτάτους λόγους. 
πάλαι γὰρ ὠδίνουσα τῶν ἀφιγμένων 

ψυχὴν ἐτήκου νόστος εἰ γενήσεται. θ4ὅ 

ΑΛΚΜΗΝΗ. 

τί χρῆμ᾽ ἀυτῆς πᾶν τόδ᾽ ἐπλήσϑη στέγος: 
᾿Ιόλαξε, μῶν τίς σ᾽ αὖ βιάξεται παρὼν 
κῆρυξ ἀπ᾿ ΄άργους; ἀσϑενὴς μὲν ἥ γ᾽ ἐμὴ 

δώμη, τοσόνδε δ᾽ εἰδέναι δε χρή. ξένε, 
οὐκ ἔστ᾽ ἄγειν ὅδε τούσδ᾽ ἐμοῦ ζώσης ποτέ. ὁδ0 

ἢ τἄρ᾽ ἐκείνου μὴ νομιζοίμην ἐγὼ 

μνήτηρ ἔτ᾽ εἰ δὲ τῶνδε προσϑίξῃ χερί, 
δυοῖν γερόντοιν οὐ καλῶς ἀγωνιῆῇ. 

10. ϑάρσδσει, γεραιά, μὴ τρέδσῃς" οὐκ ᾿'4ργόϑεν 
κῆρυξ ἀφῖκται πολεμίους λόγους ἔχων. θδὅ 

41. τί γὰρ βοὴν ἔστησας ἄγγελον φόβου; 

10. σὺ πρόδϑε ναοῦ τοῦδ᾽ ὅπως βαίης πέλας. 
44. οὐκ ἧσμεν ἡμεῖς ταῦτα᾽ τίς γάρ ἐσϑ’ ὅδε; 

10. ἥκοντα παῖδα παιδὸς ἀγγέλλει σέϑεν. 

4.4. ὧὦ χαῖρε καὶ σὺ τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 6600 
ἀτὰρ τί χώρα τῇδε προσβαλὼν πόδα 

684 ἦλϑ᾽] Βαιπθβ, ἦλθεν ΠΡ | συνειχόμην] Ἐ]ΙΙ51ΘΥ, συνεσχόμην 
ΓᾺΡ θ8ὅ ἔπαιρε νῦν Τ)9})} 689 γινώσκεις ΠΡ 640 ἧκεν] ὙΥ ΟἹ. 
Βδιθυ, ἧκες 1, ἥκεις ἀροργ. Ῥαγὶβ. ] νῶν σωτὴρ] Ῥογβοιι, σωτὴρ νῷν 
1 0648 τοῦδε] ΕἸΤΏΒ]ΘΥ, τούσδε 7 6406 αο]οῦ ΗΠ. Ῥηηχ 648 κήρυξ 
1} 649 τοσόνδ᾽ 1, Ῥ, τοσόνδε δ᾽ 1| σὲ χρή] ΠΟΡΤΘ6Θ6, σ᾽ ἐχρῆν ΤΡ 
062 προσϑίξῃ] ἘΠΤΆΒ]ΘΥ, προσϑίξεις 7.Ρ θδδ κήρυξ 1,}] ἔχων λόγους 
Νδῦοῖς 66 41Χ.. γτο 11η6ο]8 βου. ἡ δ 1---Οὔ, 714---8, 188---40 ῬΘΥΒΟΠΔκ 
11Π60115 πούδηύ 1,.6 φῬοβιύω 11Π6 018. οὐΐατη 678 οὐ 696, οτηΐϊθδῶ 66, Ὁ] ρ᾽ 
αἀα1α10, οὐ 068 θδὅτ5α. ΒΌΒΡΘΟΙΙ Ι σὺ] Βτοάθδυ, σὲ ὯΔ Ι σμεν] ται εν. 
ἴσμεν ἌΡ Απύθ 600 γ. ᾿ἱποῖρίθηβ ἃ γθ 15 ὦ χαῖρε, πρέσβυ ΘΧΟΙ 1556 νἱἀθίαν 
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ποῦ νῦν ἄπεστι; τίς νιν εἶργε συμφορὰ 
σὺν σοὶ φανέντα δεῦρ᾽ ἐμὴν τέρψαι φρένα: 

ΘΕ. στρατὸν καϑίξει τάσσεταί 8᾽ ὃν ἦλϑ᾽ ἔχων. 
44. τοῦδ᾽ οὐκέϑ᾽ ἡμῖν τοῦ λόγου μέτεστι δή. θθ 
10. μέτεστιν᾽ ἡμῶν δ᾽ ἔργον ἱστορεῖν τάδε. 

ΘΕ. τί δῆτα βούλει τῶν πεπραγμένων μαϑεῖν; 

10. πόσον τι πλῆϑος συμμάχων πάρεστ᾽ ἔχων; 

ΘΕ. πολλούς" ἀριϑμὸν δ᾽ ἄλλον οὐκ ἔχω φράσαι. 
10. ἴδασιν, οἶμαι. ταῦτ᾽ ᾿4ϑηναίων πρόμοι. 610 
ΘΕ. ἴσασι" καὶ δὴ λαιὸν ἕστηκεν κέρας. 

10. ἤδη γὰρ ὡς ἐς ἔργον ὥπλισται στρατός; 

ΘΕ. καὶ δὴ παρῆκται σφάγια τάξεων ἕκάς. 

10. πόσον τι δ᾽ ἔστ᾽ ἄπωϑεν ᾿᾽Δ4ργεῖον δόρυ; 
ΘΕ. ὥστ᾽ ἐξορᾶσϑαι τὸν στρατηγὸν ἐμφανῶς. θτῦ 

10. τί δρῶντα; μῶν τάσσοντα πολεμίων στίχας; 

ΘΕ. ἠκάξομεν ταῦτ᾽" οὐ γὰρ ἐξηκούομεν. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽ " ἐρήμους δεσπότας τοὐμὸν μέρος 
οὐκ ἂν ϑέλοιμι πολεμίοισι συμβαλεῖν. 

10. κἄγωγε σὺν σοί" ταὐτὰ γάρ φροντίζομεν, 680 

φίλοις παρόντες, ὡς ἔοιγμεν. ὠφελεῖν. 

ΘΕ. ἥκιστα πρὸς σοῦ μῶρον ἦν εἰπεῖν ἔπος. 
10. καὶ μὴ μετασχεῖν γ᾽ ἀλκίμου μάχης φίλοις. 6088 

ΘΕ. οὐκ ἔστιν, ὦ τᾶν, ἥ ποτ’ ἦν ῥώμη σέϑεν. 6088 
10. ἀλλ᾽ οὖν μαχοῦμαί γ᾽ ἀριϑμὸν οὐκ ἐλάσσοσι. 
ΘΕ. σμικρὸν τὸ σὸν δήκωμα προστιϑεῖς φίλοις. 690 

10. τί δ᾽ οὐ ϑένοιμι κἂν ἐγὼ δι’ ἀσπίδος; 08. 

ΘΕ. ϑένοις ἄν, ἀλλὰ πρόσϑεν αὐτὸς ἂν πέδοις. 

10. οὐδεὶς ἔμ᾽ ἐχϑρῶν προσβλέπων ἀνέξεται. 087 

ΘΕ. οὐκ ἔστ᾽ ἐν ὕψει τραῦμα μὴ δρώσης χερός. 684 

662 οὔπω πάρεστι ΚιτοΒΠοΟΗ͂ 668 φανέντα] ἴοτύ. μολόντα 6604 στρατὸς 
1}, στρατὸν 1 666 μέτεστί γ᾽ ΟδΙΏΡΟΙ 610 ἴσασι Ῥ,, ΟΟΥΤ. ᾿ 
ΟΤ2 ἐς δϊῖὸ 1,.}}, ἐπ᾿ Ναῦοκ 0718 τὰ σφάγια ἰ τάξων 1,.}, τάξεων »| 
ἑκάς)] πέλας οἷα Πιπαουῖ, πάρος Ηδυύαπρ' 671 ἐξηκούομεν]) [οτῦ. 
ἐξικνούμεϑα 680 ταὐτὰ] ΔΑοτη. Ροχγύιβ, ταῦτα 1." 081 ὡς ἔοιγμεν] 
σὺν ϑεοῖσιν Υ106111 684--90 ῬΘΥΥΘΥΒΟ οΥϊπ6 Παροηῦ 1... πᾶπι 684 
γοβὺ 087 οὖ δῃΐθ 691 βαστ ἰοοαμι μωροῦ ἃ80 ποὸπ δηΐθ 68 (γουβαστη 084 
οὐ 688 βθάριη ρουιηπύανιὑὐ ΜυβσΥδνθ) θ8ὅ ϑένοιμι] Ῥίογβοι, σϑένοιμι, 
1} 80 ϑένοις] Ῥίογβοῃ, σϑένοις ΠΡ 688 ονῦ. ἔστ᾽ ἔτ᾽ | τὰν ΤΡ 
689 μαχοῦμαί γ᾽ 1,}, μαχοῦμ᾽ 1, μαχοῦνταί γ᾽ Μεαᾶν!ρ' 690 προστιϑεῖς 
1,, προστιϑεὶς , προστίϑης 1 

ἘῊ 



10. 

ΘΕ. 

10Ο. 

ΘΕ. 

10. 

ΧΟ. 

ἨἩΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑῚ 

, , ϑν ὦ -» 
μή τοί μ' ἔρυκε δρᾶν παρεσκευασμένον. 

δρᾶν μὲν σύ γ᾽ οὐχ οἷός τε, βούλεσϑαι δ᾽ ἴσως. 

ὥς μ᾽ οὐ μενοῦντα τἄλλα δοι λέγειν πάρα. 

πῶς οὖν ὁπλίτης τευχέων ἄτερ φανῇ; 

ἔστ᾽ ἐν δόμοισιν ἔνδον αἰχμάλωϑ'᾽ ὅπλα 
τοῖσδ᾽. οἷσι χρησόμησϑα κἀποδώσομεν 

ξῶντες᾽ ϑανόντας δ᾽ οὐκ ἀπαιτήσει ϑεός. 

ἀλλ᾽ εἴσιϑ᾽ εἴσω κἀπὸ πασσάλων ἑλὼν 
ἔνεγχ᾽ ὁπλίτην κόσμον ὡς τάχιστά μοι. 
αἰσχρὸν γὰρ οἰκούρημα γίγνεται τόδε, 

τοὺς μὲν μάχεσϑαι, τοὺς δὲ δειλίᾳ μένειν. 

λῆμα μὲν οὔπω στόρνυσι χρόνος 
τὸ σόν, ἀλλ᾽ ἡβᾶ, σῶμα δὲ φροῦδον. 

τί πονεῖς ἄλλως ἃ σὲ μὲν βλάψει, 

σμικρὰ δ᾽ ὀνήσει πόλιν ἡμετέραν; 

χρῆν γνωσιμαχεῖν τήνδ᾽ ἡλικίαν, 
τὰ δ᾽ ἀμήχαν᾽ ἐᾶν" οὐκ ἔστιν ὅπως 
ἥβην κτήσῃ πάλιν αὖϑις. 

’, - ’ - - 2 , ν᾿ 

τί χρῆμα μέλλεις σῶν φρενῶν οὐκ ἔνδον ὧν 

λιπεῖν μ᾽ ἔρημον σὺν τέχνοις ἐμοῖς; 

ἀνδρῶν γὰρ ἀλκή᾽ σοὶ δὲ χρὴ τούτων μέλειν. 
τί δ᾽; ἣν ϑάνῃς σύ, πῶς ἐγὼ σωϑήσομαι; 
παιδὸς μελήσει παισὶ τοῖς λελειμμένοις. 

ἣν δ᾽ οὖν, ὃ μὴ γένοιτο, χρήσωνται τύχῃ; 
οἵδ᾽ οὐ προδώσουσίν δε, μὴ τρέσῃς. ἕένοι. 

τοσόνδε γάρ τοι ϑάρσος, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔχω. 
καὶ Ζηνὶ τῶν σῶν. οἶδ᾽ ἐγώ. μέλει πόνων. 
φεῦ" 

Ζεὺς ἐξ ἐμοῦ μὲν οὐκ ἀκούσεται κακῶς" 

εἰ δ᾽ ἐστὶν ὅσιος αὐτὸς οἷδεν εἰς ἐμέ. 

29 

091 

09ῦ 

100 

{0 

6098 ὥς μ᾽ οὐ] ΚΙγΟΒΒοΗ͂, ὡς μὴ Π')}ἘῈ| μενοῦντα 1,}, μενοῦντος ἰ 
094 ὁπλίτης] ἘΠγΊ5]6Υ, ὁπλίταις ΤΡ 

οἷσι 

696 τοῖσδ᾽ οὖσι [0Ρ, τοῖσδ᾽ 
100 γίνεται Τ)ῬὋὉ 104 μὲν 7, (ΘΟΙΏΡΘΠΑΙΟ 501.), μὴ Ρ 

100 χρῆν] ΕἸΤΊΒ]ΘΥ, χρὴ ΠῚ | τήνδ᾽ Βούμθ, τὴν 1,4, σὴν Ῥογβοῃ 
110 τέκνοισι τοῖς ἐμοῖς οα. ΑἸαϊηδ, τέκνοις ἐμοῖς, γέρον; Ηδηύθηρ' 
111 χρὴ] ἃρορυ. Ῥϑι18., χρῆν ΠΡ 
Οδπΐου, πᾶσι ΤΡ 

118 μελήση .1,.Ῥ, μελήσει λ | παισὶ] 
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ΘΕΡΑΤΙΩΝ,. 

ὅπλων μὲν ἤδη τήνδ᾽ ὁρᾷς παντευχίαν, 720 

φϑάνοις δ᾽ ἂν οὐκ ἂν τοῖσδε σὸν κρύπτων δέμας" 
ὡς ἐγγὺς ἁγών, καὶ μάλιστ᾽ άρης στυγεῖ 

μέλλοντας" εἰ δέ τευχέων φοβῇ βάρος, 

νῦν μὲν πορεύου γυμνός. ἐν δὲ τάξεσιν 
κόσμῳ πυκάξου τῷδ᾽" ἐγὼ δ᾽ οἴσω τέως. τ 

10. καλῶς ἔλεξας" ἀλλ᾽ ἐμοὶ πρόχειρ᾽ ἔχων 
τεύχη κόμιξε. χειρὶ δ᾽ ἔνϑες ὀξύην, 

λαιόν τ΄ ἔπαιρε πῆχυν. εὐθύνων πόδα. 

ΘΕ. ἢ παιδαγωγεῖν γὰρ τὸν ὁπλίτην χρεών; 
10. ὄρνιϑος εἵνεκ᾽ ἀσφαλῶς πορευτέον. 780 
ΘΕ. εἴϑ᾽ ἦσϑα δυνατὸς δρᾶν ὅσον πρόϑυμος εἶ. 
10. ἔπειγε" λειφϑεὶς δεινὰ πείσομαι μάχης. 

ΘΕ. σύ τοι βραδύνεις, οὐκ ἐγώ, δοκῶν τι δρᾶν. 

10. οὔκουν ὁρᾶς μου κῶλον ὡς ἐπείγεται; 

ΘΕ. ὁρῶ δοκοῦντα μᾶλλον ἢ σπεύδοντά δέ. 18 

10. οὐ ταῦτα λέξεις, ἡνίκ᾽ ἂν λεύσσῃς μ᾽ ἐκεῖ 

ΘΕ. τί δρῶντα; βουλοίμην δ᾽ ἂν εὐτυχοῦντά γε. 

Ι0. δι᾽’ ἀσπίδος ϑείνοντα πολεμίων τινά. 
ΘΕ. εἰ δή ποϑ᾽ ἤξομέν γε; τοῦτο γὰρ φόβος. 
10. φεῦ: 

εἶθ᾽, ὦ βραχίων, οἷον ἡβήσαντά δὲ 140 
μεμνήμεϑ᾽ ἡμεῖς, ἡνίκα ξὺν ᾿Ηρακλεῖ 
Σπάρτην ἐπόρϑεις, σύμμαχος γένοιό μοι 

τοιοῦτος᾽ οἷος ἂν τροπὴν Εὐρυσϑέως 

ϑείμην᾽ ἐπεί τοι καὶ κακὸς μένειν δόρυ. 

ἔστιν δ᾽ ἐν ὄλβῳ, καὶ τόδ᾽ οὐκ ὀρϑῶς ἔχον, ταῦ 

εὐψυχίας δόκησις" οἰόμεσϑα γὰρ 

τὸν εὐτυχοῦντα πάντ᾽ ἐπίστασϑαι καλῶς. 

120 ὄπλω Ρ 121 σὸν κρύπτων] οΟῦτΘΘ, συγκρύπτων 1} ] συγ- 
κρίπτων ἢ 122 ἀγών ΠΤ9)Ἑ 124 μὲν 1, δὴΣ᾽ ᾿ 7121 ἴοτῦ. ὀξύαν 
128 λαόν αὖ νἱᾶ. Ῥ, οοΥΥ. } 180 οὔνεκ᾽ ΠΡ 138 κοὐκ 1 δοκῶν] 
ΤΥ εὑ, δοκῶ ΠΡ 18ὅ δοκοῦντα] πονοῦντα Νάποκ, ἴον. ἐγκο- 
νοῦντα 180 οὐ] Βοῖβκθ, σὺ 1.}Ῥ} λεύσσεις Ρ 191 γε 8 ἋΣ 
138 ϑείνοντα)] ΕΠτηΒ]6υ, ϑένοντα ΤΡ 140 ὁ βραχίων ρ (ὦ τ88. ἴῃ ὃ 
οοττθοίο) 141 σὺν ΠΡ 148 οἷος] ΒαΙΠ65, οἷος ΠΡ 144 ϑείμην]) 
Οοροῦ, ϑείην 1} τ4ὔ ἔχων 1, Ὁ, ἔχον ἱ, ἐνόν Τ'. απ. Βομχηταΐ 
141 ἐπίστασϑαι χρεών οι. ἢ. 92, ὅ 
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ΧΟ. γᾶ καὶ παννύχιος σελάνα ΒίγΌΡΗ. 

καὶ λαμπρόταται ϑεοῦ 
φαεσίμβροτοι αὐγαί, 150 

ἀγγελίαν μοι ἐνέγκατ᾽., 

ἰαχήδατε δ᾽ οὐρανῷ 
καὶ παρὰ ϑρόνον ἀρχέταν 
γλαυκᾶς ἐν ᾿Αϑάνας" 

μξλλω τᾶς πατριώτιδος γᾶς, τρῦ 

μξλλω περὶ δαιμόνων, 
ἱκέτας ὑποδεχϑείς, 

κίνδυνον πολιῷ τεμεῖν σιδάρῳ. 

δεινὸν μὲν πόλιν ὡς Μυκήνας ΘΠ ΙΒ. 

εὐδαίμονα καὶ δορὸς 760 

πολυαίνετον ἀλκᾷ 
μῆνιν ἐμᾷ χϑονὶ κεύϑειν᾽" 

κακὸν δ᾽, ὦ πόποι, εἰ ξένους 
ἱκτῆρας παραδώσομεν 

κελεύμασιν ἴΖργους. Τ0ὅ 

Ζεύς μοι σύμμαχος, οὐ φοβοῦμαι. 

Ζεύς μοι χάριν ἐνδίκως 

ἔχει" οὔποτε ϑνατῶν 

ἥσσους εἴτ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται. 

ἀλλ᾽, ὦ πότνια, σὸν γὰρ οὖδας ΒΙΤΌΡἢ. 710 
γᾶς σὸν καὶ πόλις, ἃς σὺ μάτηρ 
δέσποινά τὲ καὶ φύλαξ, 

πόρευσον ἄλλᾳ τὸν οὐ δικαίως 

Τὅ0 φαεσίβροτοι 1,1}, φαεσιμβρότου ΜυβργΎδνθ 761 ἐνέγκαιτ᾽ 
Ηουτάϑηῃ, ἐνέγκοιτ᾽ Ὀιηάοτγί 1ῦ4 γλαυχᾶς .. ᾿4ϑάνας] ϑομδοίου, 
γλαυκᾷ.. .᾿ϑάνᾳ 1, Ἐ] ἐν] Μαϊίμῃῖδο, τ᾽ ἐν ΠΡ 1δῦβα. μέλω .. μέλω 
1,}, 1 δα. ἰ, μέλλει. . μέλλει Ἡδττλθηι Τῦ0 περὶ δαιμόνων] 5ΟΥ1051, 
καὶ περὶ δόμων 1,}Ὁ, περὶ τῶν δόμων ἰ 101 πολυαίνετον) Οδηΐθοι, 
πολυαινέτου ΠΡ 1062 ἐμᾷ] Οφπίον (ἐμῇ Η. ϑΓθρμδηιβ), ἐμὲ ΠΤ} 
108 πόποι] 5011081, πόλις ΠΡ 104 ἵκτορας Μυβρτδνθ 0 κχε- 
λεύμασιν Ἄργους} δῖθκα, καὶ λεύσιμον ἄργος ΤΡ 109 ἥσσους εἴτ᾽ 
ἐμοῦ φανοῦνται 17, Ὲ, ἥσσονές ποτ᾽ ἂν οὔτ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται ἰ, εἴ ΒΌΡΘΥ 
οὔν 507. ρ, ἤσσους δαίμονες ἔν γ᾽ ἐμοὶ φανοῦνται Ἠογνοτάθῃ, ἔοτῦ. 
ἥσσους αἱ παλάμαι ϑεοῦ φανοῦνται {1 Τουῦῖς γᾶς; σὴ} ὴῦ ΕΒ 
118 ἄλλᾳ] Οδηΐον, ἀλλὰ 7} 
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τἄδ᾽ ἐπάγοντα δορυσσοῦν 
στρατὸν ᾿Δργόϑεν᾽ οὐ γὰρ ἐμᾷ γ᾽ ἀρετᾷ ττῦ 
δίκαιός εἰμ᾽ ἐκπεσεῖν μελάϑρων. 

ἐπεί σοι πολύϑυτος αἰεὶ ΘΠ 5 τ. 
Ν , 2. δλ ’, τιμὰ κραίνεται, οὐδὲ λάϑει 

μηνῶν φϑινὰς ἁμέρα. 

νέων τ᾽ ἀοιδαὶ χορῶν τε μολπαί. 780 
ἀνεμόεντι δ᾽ ἐπ’ ὄχϑῳ 
ὀλολύγματα παννυχίοις ὑπὸ παρ- 

ϑένων ἰαχεῖ ποδῶν κρότοισι. 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

δέσποινα, μύϑους σοί τε καλλίστους φέρω 

κλύειν λέγειν τε τῷδε συντομωτάτους. 8 
νικῶμεν ἐχϑροὺς καὶ τροπαῖ᾽ ἱδρύεται 

παντευχίαν ἔχοντα πολεμίων δέϑεν. 
414. ὧὦᾧ φίλταϑ'. ἥδε σ᾽ ἡμέρα διήνυσεν 

ἠλευϑερῶσϑαι τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 

μιᾶς δέ μ᾽ οὔπω συμφορᾶς ἐλευϑεροῖς" 790 
φόβος γὰρ εἴ μοι ξῶσιν οὺς ἐγὼ ϑέλω. 

ΑΓΓ. ξῶσιν μέγιστόν γ᾽ εὐκλεεῖς κατὰ στρατόν. 

44. ὃ μὲν γέρων οὖν ἔστιν ᾿Ιόλεως ἔτι; 
ΑἍΓΙΓ. μάλιστα, πράξας ἔκ ϑεῶν κάλλιστα δή. 

4.1. τί δ᾽ ἔστι; μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο: 79ῦ 

114 τῷδ᾽  Ἤρτνδρ. «]ὺ., τάδ᾽ 1,.}} δορυσσοῦν] ΚιτοΒΠοΟΗ͂, δορύσσοντα 
1,}Ρ, δορύσοντα ἰ {11 ἐπεί] Βουρκ, ἐπὶ 1,., ἀλλ᾽ ἐπὶ 11 πολύϑυστος 
Πιμαοτῖ, ουῦ. πολύλιστος | ἀεὶ {1,0}. αἰεὶ 1 118 λάϑει {7 (510 501. αὖ 
8.0116 λεύϑει, 16ρ 85), λεύϑει Γ᾿, λάϑη» 7180 νέων] Βδῖποβ, ναῶν 1, Γ, 
αὦῷ ἴῃ εὦ τηυΐαν!ὐ 1 | χορῶν] ἴοτύ. κορᾶν 781 δ᾽ ἐπ᾽ 1,}, δέ γ᾽ ἐπ᾿ ἢ 
188 ἴογύ. ἰάχει [ κρότοισιν ἴ 184--888 4ΓΓ.] Βαδβον, ΘΕΡ. ΓΡ 
184 5α. καλλίστους φέρω | κλύειν λέγειν τε τῷδε συντομωτάτους Β011081, 
συντομωτάτους | κλύειν ἐμοί τε τῷδε καλλίστους φέρω 1,}Ὁ, καλλίστους 
φέρω | κλύειν ἐμοί τε τῷδε συντομωτάτους ΚΙΤΟΠΠΟΗ͂ (κλύειν ἐμοί τὲ 
συντομωτάτους λέγειν Ἠετγίαπρ,, λέγειν τε τῷδε οὐϊδιη «8 0005. ΘΟΠΙΘΟΙ[) 
180 τρόπαι᾽ Τ0Ὀ 188 διήνυσεν] ΠΘΙΒΚ6, διήλασεν Π0ὃ"ἘὉ 189 ἐλευ- 
ἁερῶσαι ταὰσῦ. ἴῃ ἠλευϑερῶσϑαι 1,, ἐλευϑερῶσαι 191 ϑέλω] φιλῶ 
π᾿, απ. ϑομηιαὺ 792 ξῶσι 1,}, ζῶσιν Ρ 198. 198ὅ--Ἴ. 799 1΄π6018.8 
Ργδθῆχαθ ἴθ ΤΡ 198 οὖν ἐστιν ᾿Ιόλεως ἔτι] Ε]ΤΊΒΙΘΥ (οὖν οὐϊδτη 
Φ800005), οὐκ ἐστιν ἰόλεως ὅδε 1 7194 πράξας] 5011081, πράξας δ᾽ 
1,}, πράξας γ᾽ ἘΠΤΒ]6Υ | κάλλιστα] ΟΟΥΥ. ὩΡΟΡΥ. Ῥαγ18., μάλιστα ΠΡ’ 
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νέος μεϑέστηκ᾽ ἐκ γέροντος αὖϑις αὖ. 
ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας" ἀλλά σ᾽ εὐτυχῆ φίλων 
μάχης ἀγῶνα πρῶτον ἀγγεῖλαι ϑέλω. 

εἷς μου λόγος σοι πάντα σημανεῖ τάδε. 
ἐπεὶ γὰρ ἀλλήλοισιν ὁπλίτην στρατὸν 

κατὰ στόμ᾽ ἐκτείνοντες ἀντετάξαμεν. 

ἐκβὰς τεϑοίππων Ὕλλος ἁρμάτων πόδα 
ἔστη μέσοισιν ἐν μεταιχμίοις δορός. 

“- 
( κἄπειτ᾽ ἔλεξεν ὦ στρατήγ᾽ ὃς ᾿4ργόϑεν 

ἥκεις, τί τήνδε γαῖαν οὐκ εἰάσαμεν : 

καὶ τὰς Μυκήνας οὐδὲν ἐργάσῃ κακὸν 

ἀνδρὸς στερήσας" ἀλλ᾽ ἐμοὶ μόνος μόνῳ 

μάχην συνάψας, ἢ κτανὼν ἄγου λαβὼν 

τοὺς Ἡρακλείους παῖδας ἢ ϑανὼν ἐμοὶ 
τιμὰς πατρῴους καὶ δόμους ἔχειν ἄφες. 

στρατὸς δ᾽ ἐπῇνεσ᾽. ἔς τ᾽ ἀπαλλαγὰς πόνων 
καλῶς λελέχϑαι μῦϑον ἔς τ᾽ εὐψυχίαν. 
ὃ δ᾽ οὔτε τοὺς κλύοντας αἰδεσϑεὶς λόγον 

οὔτ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ δειλίαν στρατηγὸς ὧν 

ἐλϑεῖν ἐτόλμησ᾽ ἐγγὺς ἀλκίμου δορός, 

ἀλλ᾽ ἦν κάκιστος" εἶτα τοιοῦτος γεγὼς 
τοὺς Ἡρακλείους ἦλθε δουλώσων γόνους. 
Ὕλλος μὲν οὖν ἀπῴχετ᾽ ἐς τάξιν πάλιν᾽ 
μάντεις δ᾽, ἐπειδὴ μονομάχου δι’ ἀσπίδος 
διαλλαγὰς ἔγνωσαν οὐ τελουμένας. 

ἔσφαξον. οὐκ ἔμελλον. ἀλλ᾽ ἀφίεσαν 

λαιμῶν βροτείων εὐθὺς οὔριον φόνον. 

οἵ δ᾽ ἅρματ᾽ εἰσέβαινον. οἱ δ᾽ ὑπ’ ἀσπίδων 
πλευραῖς ἔκρυπτον πλεύρ᾽ ̓  ̓Αϑηναίων δ᾽ ἄναξ 

στρατῷ παρήγγειλ᾽ οἷα χρὴ τὸν εὐγενῆ" 
ὦ ξυμπολῖται, τῇ τε βοσκούσῃ χϑονὶ 
καὶ τῇ τεκούσῃ νῦν τιν᾽ ἀρκέδσαι χρεών. 

“ι΄ «Ὁ “οι »ν- 

800 

810 

δὃ1Ὁ 

820 

199 εἷς μου] [οτύ. σαφὴς | σημανεῖ] ΕἸ]ΤΆ5]6Υ, σημαίνεν ΠΡ 801 ἐογῦ. 
ἐκτείναντες [ ἀντεταξάμεν ἢ, αποά ἴῃ ἀντεταξάμην ταῦῦ. Ῥ νβ] ρ᾽ 
80ὅ τί] Ηθεῦμ, ἐπὶ 1,, ἐπεὶ ᾿ | εἰάσαμεν!} ἘΠΙΊΒΙΟΥ, εἴα σὰ μὲν ΤΡ 
808 μάχην] ΠοΙΒῖκο, μάχη 7" 
818 λόγον] βουϊρβὶ, λόγω 1,4, λόγων 6α. Ἠδηνῶρ. 80. 
ὮΡ 

810 ἄφες] πάρες Νδθοϊς, ἔουὺ. μέϑες 
814 αὐτοῦ 

824 πλευροῖς ΕΠτηΒΙάν, πτυχαῖς Ἡουοτάθη, κύκλοις ΝΥ] δηχον 
820 παρήγγειλ᾽ Ῥ, παρήγγελλ᾽ 11, 

Τ ανὶρίᾶθ5, Ἡθγδο]δο. 
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ὃ δ᾽ αὖ τό τ᾽ άργος μὴ καταισχῦναι ϑέλειν 
καὶ τὰς Μυκήνας συμμάχους ἐλίσσετο. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐσήμην᾽ ὄρϑιον Τυρσηνικῇ 880 
σάλπιγγι καὶ συνῆψαν ἀλλήλοις μάχην, 

πόσον τιν᾽ αὐχεῖς πάταγον ἀσπίδων βρέμειν, 
πόσον τινὰ στεναγμὸν εὐχωλήν ϑ'᾽ ὁμοῦ; 
τὰ πρῶτα μέν νυν πίτυλος ᾿Δργείου δορὸς 

ἐρρήξαϑ᾽ ἡμᾶς" εἶτ᾽ ἐχώρησαν πάλιν. 880 
τὸ δεύτερον δὲ ποὺς ἐπαλλαχϑεὶς ποδί, 
ἀνὴρ δ᾽ ἐπ’ ἀνδρὶ στὰς ἐκαρτέρει μάχῃ" 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον. ἦν δὲ δύο κελεύματα᾽ 
ὦ τὰς ᾿Αϑήνας, ὦ τὸν ᾿Ζργείων γύην 
σπείροντες. οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει; 840 

μόλις δὲ πάντα δρῶντες οὐκ ἄτερ πόνων 

ἐτρεψάμεσϑ᾽ ᾽Δργεῖον ἐς φυγὴν δόρυ. 
κἀνταῦϑ᾽ ὃ πρέσβυς Ὕλλον ἐξορμώμενον 
ἰδών, ὀρέξας ἱκέτευσε δεξιὰν 

᾿Ιόλαος ἀμβῆσαί νιν ἵππειον δίφρον. 840 

λαβὼν δὲ χερσὶν ἡνίας Εὐρυσϑέος 
πώλοις ἐπεῖχξΕΣ. τἀπὸ τοῦδ᾽ ἤδη κλύων 

λέγοιμ᾽ ἂν ἄλλων, δεῦρο δ᾽ αὐτὸς εἰσιδών. 

Παλληνέδος γὰρ δεμνὸν ἐχκπερῶν πάγον 

δίας ᾿ϑάνας., ἅρμ᾽ ἰδὼν Εὐρυσϑέως. 860 

ἠράσαϑ'᾽ Ἥβῃ Ζηνί ϑ᾽, ἡμέραν μίαν 

νέος γενέσϑαι κἀποτίσασϑαι δίκην 

ἐχϑρούς. κλύειν δὴ ϑαύματος πέρα τόδε. 

δισσὼ γὰρ ἀστέρ᾽ ἱππικοῖς ἐπὶ ξυγοῖς 

σταϑέντ᾽ ἔκρυψαν ἅρμα λυγαίῳ νέφει" 8δῦ 

σὸν δὴ λέγουσι παῖδα γ᾽ οἵ σοφώτεροι 

828 ὃ δ᾽ αὖ τό τ᾽ Ἴάργος] 68. Οοτμτηο!πῖδηδ ῥυίτηδ, ὅδ᾽ αὐτὸ τ᾽ 
ἄργος ΤΡ | ϑέλειν] ΠρδΙδθ, ϑέλων 1. 888 εὐχωλήν] Μαβρτδνθ, 
οἰμωγήν 1." 884 μὲν νῦν ΠΡ᾽ῚΡ» 880 ἀπαλλαχϑεὶς Ρ 881 ἐκαρ- 
τέρουν Ἠατίαηρ | μάχην Νδυοῖ 888 δύο κελεύ(σ)ματα] 1.. ὈΙπάοτῇ, 
τοῦ κελεύσματος ΤΡ 839 ᾿Ζργεῖον ΕῚΧ 842 ἐτρεψάμεϑ᾽ ΤΡ 
846 ἀμβῆσαι] 5οτῖρδὶ, ἐμβῆσαι 1} 841 τοῦδε. δὴ Ναιοῖς 848 λέγοιμ᾽ 
ἂν] Α]ΟΚοηδου, λέγοι μὲν [,, λέγει μὲν Ῥ΄ ] ἄλλων] ἘΠἸΤΙΒΙΘΥ, ἄλλος 
ΠΡ 861 ϑ᾽ γ,τε ΠΡ 888 πέρα τόδε] Νάροτι, πάρεστί σοι 1. 
8ῦ4 ἐπὶ] Ποίβικθ, ὑπὸ ΣΡ ϑ8ῦ0 σὸν δὴ λέγουσι τέκνον ἨθΙτηβορίμ, σὸν 
παῖδα δὴ λέγουσιν Οοθοῦ 



ἨἩΡΑΚΛΕΙ͂ΔΑῚΙ 90 

Ἥβην ϑ8᾽" ὃ δ᾽ ὄρφνης ἐκ δυσαιϑρίου νέων 
βραχιόνων ἔδειξεν ἡβητὴν τύπον. 

αἱρεῖ δ᾽ ὁ κλεινὸς Ἰόλεως Εὐρυσϑέως 

τέτρωρον ἅρμα πρὸς πέτραις Σκειρωνίσι. 800 

δεσμοῖς τε δήσας χεῖρας ἀκροϑίένιον 

κάλλιστον ἥκει τὸν στρατηλάτην ἄγων 

τὸν ὄλβιον πάροιϑε᾽ τῇ δὲ νῦν τύχῃ 

βοοτοῖς ἅπασι λαμπρὰ κηρύσσει μαϑεῖν, 

τὸν εὐτυχεῖν δοκοῦντα μὴ ζηλοῦν, πρὶν ἂν 80ῦ 

ϑανόντ᾽ ἴδῃ τις᾽ ὡς ἐφήμεροι τύχαι. 
ΧΟ. ὦ Ζεῦ τροπαῖε, νῦν ἐμοὶ δεινοῦ φόβου 

ἐλεύϑερον πάρεστιν ἦμαρ εἰσιδεῖν. 
44. ὦ Ζεῦ, χρόνῳ μὲν τἄμ᾽ ἐπεσκέψω κακά, 

χάριν δ᾽ ὅμως σοι τῶν πεπραγμένων ἔχω" 870 

καὶ παῖδα τὸν ἐμὸν πρόσϑεν οὐ δοκοῦσ᾽ ἐγὼ 
ϑεοῖς ὁμιλεῖν νῦν ἐπίσταμαι δαφῶςο. 

ὦ τέκνα, νῦν δὴ νῦν ἐλεύϑεροι πόνων, 
ἐλεύϑεροι δὲ τοῦ κακῶς ὀλουμένου 
Εὐρυσϑέως ἔσεσϑε καὶ πόλιν πατρὸς 81ῦ 

ὄψεσϑε, κλήρους δ᾽ ἐμβατεύσετε χϑονὸς 
καὶ ϑεοῖς πατρῴοις ϑύσεϑ', ὧν ἀπειργμένοι 

ξένοι πλανήτην εἴχετ᾽ ἄϑλιον βίον. 

ἀτὰρ τί κεύϑων ]Ιόλεως σοφόν ποτὲ 

Εὐρυσϑέως ἐφείσαϑ᾽ ὥστε μὴ κτανεῖν; 880 
λέξον" παρ᾽ ἡμῖν μὲν γὰρ οὐ σοφὸν τόδε, 
ἐχϑροὺς λαβόντα μὴ ἀποτίσασϑαι δίκην. 

ΑἍΓΓ. τὸ σὸν προτιμῶν, ὥς νιν ὀφθαλμοῖς ἴδοις 

κρατοῦντα καὶ σῇ δεσποτούμενον χερί. 
οὐ μὴν ἑκόντα γ᾽ αὐτόν, ἀλλὰ πρὸς βίαν 88 

ἔξευξ᾽ ἀνάγκῃ" καὶ γὰρ οὐκ ἐβούλετο 

ξῶν ἐς σὸν ἐλϑεῖν ὄμμα καὶ δοῦναι δίκην. 

8ὅ7 ἐκ δυσαιϑρίου] Μυβρτανθ, ἐκδὺς αἰϑρίου 1, Ὁ 8ῦ8 ἤβη τὸν 
τηαῦ. ἴῃ ἡβητὴν 1,, ἤβη τὴν ᾿Ψ δ889 αἴρεν 1.1}, γρ. αἱρεῖ ἴπ τηᾶγρ. 70, 
αἱρεῖ Ρ} κλενὸς Ῥ΄ ᾿Ιόλεως] ΜΙοϊοτίαΒ, πόλεως ΠΡ 860 σκειρωνίσιν ἰ, 
Τοτῦ. Σκιρωνίσι 808 πάροιϑεν Ρ 806 μὴ ζηλοῦτε πρὶν ϑἴον. ἢ. 
105, 26 8607 φόβον ταῦῦ. ἴῃ φόβου 1,, φόβου 8117 ϑύσετε 1, 
ϑύσετ᾽ 1Ρ 884 κρατοῦντα] Ἀρατοῦσα ΠΘΙΒΚΟ (κρατοῦσα τῇ σῇ Ῥα]67), 
ἁλόντα ἩἨρΙτηβοοίηῃ, ἔοτὺ. ναύοντα. Οἷἶ". Ηδθβ. ναύειν᾽ ἱκετεύειν 
580 ἴογχύ. ἔζευξα δεσμοῖς 

ΞῚ 
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9 3 Ξ᾽ , » Α Ὡ 
ἀλλ΄, ὦ γεραιά, χαῖρε καὶ μέμνησό μοι 

ὃ πρῶτον εἶπας, ἡνίκ᾽ ἠρχόμην λόγου, 

ἐλευϑερώσειν μ᾽" ἐν δὲ τοῖς τοιοῖσδε χρὴ 890 
2 Χ 5 . 
ἀψευδὲς εἶναι τοῖσι γενναίοις στόμα. 

ΧΟ. ἐμοὶ χορὸς μὲν ἡδύς, εἰ λίγεια ΒΥ ΤΟΡΗ. 
λωτοῦ χάρις ἐνὶ δαί, 

ἡδεῖα δ᾽ εὔχαρις ᾿Δφροδίτα᾽ 
τερπνὸν δέ τι καὶ φίλων ἄρ᾽ Βοῦ 
εὐτυχίαν ἰδέσϑαι 

τῶν πάρος οὐ δοκούντων. 

πολλὰ γὰρ τίκτει 

Μοῖρα τελεσσιδώτειρ᾽ 
αἰών τὲ χρόνου παῖς. 900 

ἔχεις ὁδόν τιν᾽, ὦ πόλις, δίκαιον" δηὐ]βύυ. 
οὐ χρή ποτὲ τοῦτ᾽ ἀφελέσϑαι, 

τιμᾶν ϑεούς" ὁ δὲ μή δε φάσκων 
ἐγγὺς μανιῶν ἐλαύνει. 

δεικνυμένων ἐλέγχων 90 

τῶνδ᾽ " ἐπίσημα γάρ τοι 
ϑεὸς παραγγέλλει, 

τῶν ἀδίκων παραιρῶν 

φρονήματ᾽ ἐς αἰεί. 

ἔστιν ἐν οὐρανῷ βεβακὼς ΒΓΟΡἢ. 910 

ὁ σὸς γόνος, ὦ γεραιά" 

φεύγω λόγον ὡς τὸν “Ἅιδα 

888 μοι] ἤοῖβίκ, μον 7|Ρ 890 ἐλευϑερώσειν) Ρογβοῃ, ἐλευϑέρωσον 
110 892 ἡδὺ καὶ λίγεια Μ. Ἠδυρὺ 898 λοτοῦ 1,., λωτοῦ ἰ ἐνὶ 
δαιτί Οδηΐον, ἐπὶ δαιτί ἘΠτηΒ]ον, ἐστ᾽ ἐπὶ δαιτί Ἀδυομθηβίθιη, ἔογὺ. ἐν 
ϑαλίαισιν 894 ἡδεῖα] Μϑεανίρ', εἴη ΠΡ 898ὅ ἄρ᾽ 1Ρ 899 τελεοσ- 
σιδώτειρ᾽ 1 ΑἸάϊπηδ, τελεσιδώτειρ᾽ 17, (510 50Γ. αὖ [801186 τελευσιδώτειρ᾽ 
Ἰ608.85), τελευσιδώτειρ᾽ αὖ νὰ. Ρ 901 ἔοτύ. δικαίαν 902 τοῦτ᾽] 
Πδαομοηβίθίῃ, τοῦδ᾽ { , οἴγοῦϊο ροιαποῦο νἱἀθύαι ἐ ρούϊιβ τοῦ ἀ6]6 6 
αὐϑδη τόδ᾽ ΟΟΥΤΊΡΘΙΘ νο] 5886. (τόδ᾽ ΔΡΟΡῪ. ῬΑ115.) 908 δὲ οἴῃ. 1..}, 
ΠΟ 904 μανιᾶν ἘΠΙΉΒ]ΘΥ, ἴοτύ. μανίας. Οἷν. 924, Ήδτο. 402 
906 ἐπισήματα 1,.:Ὁ, ἐπίσημα 1 909 φρονήματ᾽ ἐς] ΒοΥ1051, φρονήματος 
ΤΡ} ἄείς 11’ αἴεῖ ἢ 911 ὁ σὸς] ΒΟΙΙΡΒΙ, ϑεὸς 1.0, τ ΒΌροΥ ϑεὸς 
Βουϊρύσχη 1. 6. τεὸς 12 ΘὩΡΟΡΎ. ῬΔΙ18. 912 φεύγω] ΕἸΤΒΙΘΥ, φεύγει 
ΤΡ ἀΐξδα ΤΡ 
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δόμον κατέβα πυρὸς 
δεινᾷ φλογὶ σῶμα δαισϑείς" 
Ἥβας τ᾽ ἐρατὸν χροΐξει 91 
λέχος χρυσέαν κατ᾽ αὐλάν. 
ὦ Ὑμέναιε, δισσοὺς 
παῖδας Ζ'ιὸς ἠξίωσας. 

συμφέρεται τὰ πολλὰ πολλοῖς" δ ὑδύγ. 

καὶ γὰρ πατρὶ τῶνδ᾽ ᾿άϑάναν 920 
λέγουσ᾽ ἐπίκουρον εἶναι, 
καὶ τούσδε ϑεᾶο πόλιο 

καὶ λαὸς ἔσωσε κείνας, 
ἔσχεν δ᾽ ὕβοιν ἀνδρός, ᾧ ϑυ- 
μὸς ἦν πρὸ δίκας βίαιος. φοὅ 
μήποτ᾽ ἐμοὶ φρόνημα 
ψυχά τ᾽ ἀκόρεστος εἴη. 

ΘΕΡΑΊΤΙΩ͂Ν, 

δέσποιν᾽, ὁρᾶς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται. 
Εὐρυσϑέα σοι τόνδ᾽ ἄγοντες ἥκομεν, 
ἄελπτον ὄψιν τῷδέ τ᾽ οὐχ ἧσσον τύχην᾽ 980 
οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχει χεῖρας ἵξεσϑαι σέϑεν, 
Ο᾽; 9 2 

ὅτ᾽ ἐκ Μυκηνῶν πολυπόνων σὺν ἀσπίσιν 

ἔστειχε μεῖζον τῆς δίκης φρονῶν, πόλιν 

πέρσων ᾿4ϑάνας. ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν 

δαίμων ἔϑηκε καὶ μετέστησεν τύχην. 98 
Ὕλλος μὲν οὖν ὅ τ᾽ ἐσϑλὸς ᾿Ιόλεως βρέτας 

ΖΙιὸς τροπαίου καλλίνικον ἵστασαν" 

ἐμοὶ δὲ πρὸς σὲ τόνδ᾽ ἐπιστέλλουσ᾽ ἄγειν. 

918 [ουτύ. πυρᾶς 914 δεινὰ ΡΨ 91 ἐρατὸν Ὡρορτ. Ρα115., ἐραστὸν 
ΤΟΡῚ χροΐξει 1, (810 50γ᾽. αὖ ἴδ 0116 χροΐους 1685), χροΐους ᾿ 918 παῖδα 
] 919 τὰ] ἴογύ. τ. 928 ἔσωσ᾽ ἐκείνας ἀροσγΥ. Ῥαγ]8. 924 ἔσχεν δ᾽ 
ὕβριν] Ἡθαίμ, ἔσχε δ᾽ ὕβρεις ΤΡ 92ὅ βίαιος] Μυβργδᾶνθ, βιαίως 
ΤΡ 928 ΘΕΡῚ Βδββον, “ΓΓ. 1,} (οτη. Ῥὴ) | δέσποινα 1,, δέσποιν᾽ 
1 980 τῷδε] Οδπηίοι, τῶνδε 1," | τύχην] ΗἩ. ϑύθρμδημβ, τυχεῖν Π00Ρ 
981 ποτ᾽] τότ᾽ 1,Θηὐϊηρ' 982 πολυπόνῳ σὺν ἀσπίδι ἩἨρδητηδηῃ, [οτῦ. 
δοριπόνῳ σὺν ἀσπίδι. Οἷτ. ΤρΗ. Α. ΤΤ1 988 μεῖζον] Οονοῦ, μείζω 
ΤΡ δίκης , 508 δὲικ ἴῃ τῶβ. 501. 9] πόλιν] Τ]8Δ6005, πολύ Τ}Ὁ}ὉἙὈ 
984 πέσων Ῥ, πέρσων ρ} |᾿4ϑάνας) Νδυοῖς, ἀϑήνας ΠΡ 98 μεϑέστη- 
σὲν ΤΠ 981 ἴστασαν] ΕἸΠΤΏΒ]6Υ, ἔστασαν ΤΡ 
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τέρψαν ϑέλοντες σὴν φρέν᾽" ἐκ γὰρ εὐτυχοῦς 
ἥδιστον ἐχϑρὸν ἄνδρα δυστυχοῦνϑ᾽ ὁρᾶν. 940 

44. ὦ μῖσος, ἥκεις; εἷλέ σ᾽ ἡ Δίκη χρόνῳ; 

πρῶτον μὲν οὖν μοι δεῦρ᾽ ἐπίστρεψον κάρα 

καὶ τλῆϑι τοὺς σοὺς προσβλέπειν ἐναντίον 

ἐχϑρούς" κρατῇ γὰρ νῦν γε κοὐ κρατεῖς ἔτι. 

ἐχεῖνος εἶ σύ" βούλομαι γὰρ εἰδέναι" 94ὅ 
ὃς πολλὰ μὲν τὸν ὕνϑ᾽ ὅπου ᾽στὶ νῦν ἐμὸν 
παῖδ᾽ ἠξίωσας, ὦ πανοῦργ᾽, ἐφυβρίσαι; 

τί γὰρ σὺ κεῖνον οὐκ ἔτλης καϑυβρίσαι; 

ὃς καὶ παρ᾽ “Ἵιδην ζῶντά νιν κατήγαγες. 

ὕδρας λέυντάς τ᾽ ἐξαπολλύναι λέγων 960 

ἔπεμπες. ἄλλα δ᾽ οἷ᾽ ἐμηχανῶ κακὰ 

σιγῶ" μακρὸς γὰρ μῦϑος ἂν γένοιτό μοι. 

κοὐκ ἤρκεσέν δοι ταῦτα τολμῆσαι μόνον, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάσης κἀμὲ καὶ τέκν᾽ ᾿Ελλάδος 

ἤλαυνες ἱκέτας δαιμόνων καϑημένους, οδὅ 

τοὺς μὲν γέροντας. τοὺς δὲ νηπίους ἔτι. 

ἀλλ᾽ ηὗρες ἄνδρας καὶ πόλισμ᾽ ἐλεύϑερον, 
οἵ σ᾽ οὐκ ἔδεισαν. δεῖ σὲ κατϑανεῖν κακῶς, 
καὶ κερδανεῖς ἅἄπαντα᾽ χρῆν γὰρ οὐχ ἅπαξ 

ϑνηήσκειν σὲ πολλὰ πήματ᾽ ἐξειργασμένον. 900 
ΘΕΡ οὐκ ἔστ᾽ ἀνυστὸν τόνδε δοι καταχτανεῖν.᾿ 
4... ἄλλως ἄρ᾽ αὐτὸν αἰχμάλωτον εἵλομεν. 902 

ΘΕΡ. τότ᾽ ἠδικήϑη πρῶτον οὐ ϑανὼν ὅδε. 910 

414. οὔκουν ἔτ᾽ ἐστὶν ἐν καλῷ δοῦναι δίκην. 971 
[εἴργει δὲ δὴ τίς τόνδε μὴ ϑανεῖν νόμος :] 968 

ΘΕΡ. τοῖς τῆσδε χώρας προστάταισιν οὐ δοχεῖ. 

44. τί δὴ τόδ᾽; ἐχϑροὺς τοισίδ᾽ οὐ καλὸν κτανεῖν; 960 
ΘΕΡ. οὐχ ὅντιν᾽ ἄν γε ξῶνϑ᾽ ἕλωσιν ἐν μάχη. χ Υ μαχΊ) 

948 προβλέπειν Ῥ΄] ἐναντίον] ἘΠτηΒ]Θν, ἐναντίους 1. 9417 [οτύ. 
κακοῦργ᾽ 948 ἀο]οὺ Νδιοκ 949 “Διδην] ΑἸαϊηῶ, ἄδη ΤΡ 
οὔθ χύὔδρας ΘΟΌΤΘΘ 960---2 βαβρθοῦι 9671 εὗρες ΤΡ 969 κερ- 
δανεῖς γε πολλὰ πδιομοπηβύθιμ, [οσῦ. κερδανεῖς γε ταῦτα ν6] φῬούϊα8 χερ- 
δανεῖς γε πάντα | χρῆν] ΗδΙΒΚο, χρὴ Ρ 961. 64. θ6. 68 οδπουΐ, 962. 
θὅ. 67 παπ11 ποίῳ, 969---12 ἸΙΏ60186 ρυϑθῆχαθ, 968 πού οἱηϊθϑῶ ἴῃ 
ΠΡΟ ρύὸ παηύϊο ΑἸοιηθηδῖη δα θϑυι αι ΒΔΥΠΘΒ, ΡΥῸ ὁμοῦ ππηὔχῃ Τγτ- 
Ὑ 100. Οἵ. 928 9602. [οχύ. εἴλετε 0968 αἀ6]6 1 γϑυβιῦυβ 910. 9171 
ππο χη β] αὐ ]5 
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4.4. καὶ ταῦτα δόξανϑ᾽ Ὕλλος ἐξηνέσχετο; 

ΘΕΡ χρῆν γ᾽ αὐτόν, οἶμαι, τῇδ᾽ ἀπιστῆσαι χϑονί., 
4.4. χρὴ τόνδε μὴ ζῆν μηδ᾽ ὁρᾶν φάος τόδε. 969 

ΘΕΡ, οὐκ ἔστι τοῦτον ὕστιο ἂν κατακτάνοι. 972 

44. ἔγωγε" καίτοι φημὶ κἄμ᾽ εἶναί τινα. 
ΘΕΡ. πολλὴν ἄρ᾽ ἕξεις μέμψιν, εἰ δράσεις τόδε. 
41. φιλῶ πόλιν τήνδ᾽ " οὐδὲν ἀντιλεκτέον. 9 7ῦ 

τοῦτον δ᾽, ἐπείπερ χεῖρας ἦλϑεν εἰς ἐμάς, 
οὐκ ἔστι ϑνητῶν ὅστις ἐξαιρήσεται. 

πρὸς ταῦτα τὴν ϑρασεῖαν ὅστις ἂν ϑέλῃ 
καὶ τὴν φρονοῦσαν μεῖξον ἢ γυναῖκα χρὴ 

λέξει᾽ τὸ δ᾽ ἔργον τοῦτ᾽ ἐμοὶ πεπράξεται. 980 
ΧΟ. δεινόν τι καὶ συγγνωτόν., ὦ γύναι, σ᾽ ἔχει 

νεῖκος πρὸς ἄνδρα τόνδε. γιγνώσκω καλῶς. 

ΕΥ̓͂. γύναι, σάφ᾽ ἴσϑι μή μὲ ϑωπεύσοντά δε, 

μηδ᾽ ἄλλο μηδὲν τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι 
λέξονϑ᾽ ὅϑεν χρὴ δειλίαν ὀφλεῖν τινα. ο8ὅ 
ἐγὼ δὲ νεῖχος οὐχ ἑκὼν τόδ᾽ ἠράμην᾽ 
ἤδη γε σοὶ μὲν αὐτανέψιος γεγώς, 

τῷ σῷ δὲ παιδὶ συγγενὴς ᾿Ηρακλέει. 

ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἔχρῃξον εἴτε μή" ϑεὸς γὰρ ἦν᾽ 

Ἥρα μὲ κάμνειν τήνδ᾽ ἔϑηκε τὴν νόσον. 990 
ἐπεὶ δ᾽ ἐκείνῳ δυσμένειαν ἠράμην 

κἄγνων ἀγῶνα τόνδ᾽ ἀγωνιούμενος. 
πολλῶν σοφιστὴς πημάτων ἐγιγνόμην 

καὶ πόλλ᾽ ἔτικτον νυκτὶ συνϑακῶν ἀεὶ 
ὅπως διώσας καὶ κατακτείνας ἐμοὺς 99ὅ 

ἐχϑροὺς τὸ λοιπὸν μὴ συνοικοίην φόβῳ. 

εἰδὼς μὲν οὐκ ἀριϑμὸν ἀλλ᾽ ἐτητύμως 
ἄνδρ᾽ ὄντα τὸν σὸν παῖδα᾽ καὶ γὰρ ἐχϑρὸς ὧν 

9617 δόξαντα 1,, δόξαντ᾽ 1Ὁ 968 γ᾽ Κιτομμοῖ,, δ᾽ 1.}Ρ, χρῆν 
αὐτόν ΒοίΠ6 969 γρὴ] 5Ο͵Ρ51, χρῆν ΠΤ) ξεῖν Ῥ, οοτγ. » ] φάος 
τόδε] Βᾶγμθβ, φάος ἔτι ΠΡ 9718 καίτοι φημὶ κἄμ᾽ εἶναι] ΤΥτγν με, 
καὶ τί φημὶ κἂν μεῖναι Π"ἑἙῈἙΘ Ο 914 πολλὴν ὑφέξεις Ναιοκ 981 συγ- 
γνωστόν 3}, συγνωστόν ᾿ 0982 νεῖκος) ἴοντὺ. ἔχϑος [ γινώσκω 10 
988 ϑωπεύσοντα ἴγ}, ϑωπεύσαντα αὖ νἱὰ. 7 988 λέξοντα 1,, λέξοντ᾽ 1, 
λέγοντ᾽ Ῥ | ὄφλειν 1, 988 Ἡ ρακλέει] ἘΠΙΆΒ]ον, ἡρακλέϊ ΠΡ 
990 Ἥρα] ἥτις: Ἠδατγμηδη 992 καὶ ἔγνων 1.,, κἄγνων 1ὁὃὈἙὈ 998 ἐγι- 
νόμην 1} 
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ἀκούσεταί γε χρηστὰ χρηστὸς ὧν ἀνήρ. 

κδίνου δ᾽ ἀπαλλαχϑέντος οὐκ ἐχρῆν μ᾽’ ἄρα 1000 
μισούμενον πρὸς τῶνδε καὶ ξυνειδότα 

ἔχϑραν πατρῴαν, πάντα κινῆσαι πέτρον, 
κτείνοντα κἀκβάλλοντα καὶ τεχνώμενον; 

τοιαῦτα δρῶντι τἄμ᾽ ἐγίγνετ᾽ ἀσφαλῆ. 

οὔχουν σύ γ᾽ ἂν λαχοῦδα τὰς ἐμὰς τύχας 100ὅ 
ἐχθροῦ λέοντος δυσμενῆ βλαστήματα 

ἤλαυνες ἂν κακοῖσιν, ἀλλὰ σωφρόνως 

εἴασας οἰκεῖν ΄άργος; οὔτιν᾽ ἂν πίέϑοιςο. 

νῦν οὖν ἐπειδή μ᾽ οὐ διώλεσαν τότε 
πρόϑυμον ὄντα, τοῖσιν “Ελλήνων νόμοις 1010 

οὐχ ἁγνός εἶμι τῷ κτανόντι κατϑανών᾽" 

πόλις τ᾽ ἀφῆκε σωφρονοῦσα. τὸν ϑεὸν 

μεῖξον τίουσα τῆς ἐμῆς ἔχϑρας πολύ. 

ἅ γ᾽ εἶπας ἀντήκουσας" ἐντεῦϑεν δὲ χρὴ 
τὸν προστρόπαιον τόν τε γενναῖον καλεῖν. 101ὅ 
οὕτω γε μέντοι τἄμ᾽ ἔχει" ϑανεῖν μὲν οὐ 
χρηζω, λιπὼν δ᾽ ἂν οὐδὲν ἀχϑοίμην βίον. 

ΧΟ. παραινέσαι σοι σμικρόν, ᾿Δλκμήνη, ϑέλω, 
τὸν ἄνδο ἀφεῖναι τόνδ᾽, ἐπεὶ δοκεῖ πόλει. 

44. τί δ᾽, ἣν ϑάνῃ τε καὶ πόλει πιϑώμεϑα:; 1020 
ΧΟ. τὰ λῷστ᾽ ἂν εἴη" πῶς τάδ᾽ οὖν γενήσεται; 
414. ἐγὼ διδάξω ῥᾳδίως" κτανοῦσα γὰρ 

τόνδ᾽ εἶτα νεχρὸν τοῖς μετελθϑοῦσιν φίλων 
δώσω" τὸ γὰρ σῶμ᾽ οὐκ ἀπιστήσω χϑονί, 

οὗτος δὲ δώσει τὴν δίκην ϑανὼν ἐμοί. 1025 

999 γε χρηστὰ] ΜοΙπον, γ᾽ ἐσθλὰ 10ὃὉἙὈ 1002 ἴοτύ. πατρῷον Ϊ 
Ῥοβὺ πέτρον ἴῃ τηϑῖσ. ϑαβουιρύσση δοάθιη δἰγδιηθηΐο, βθα 8411ἃ αὖ 
γιαθῦμι τηϑπὰ παρά ἴῃ ὦ), 1004 τἄμ᾽ ἐγίγνετ ] Μυβρτανθ, τἀμὰ 
γίγνετ᾽ (γίνετ᾽ 6) 1,6 1006 ἂν λαχοῦσα] 5011081, ἀναλαβοῦσα 17,6 
(ἂν λαβοῦσα οΙ51κ6) 1000 δυσμενῆ] Η. ορμδημθβ, δυσγενῆ .,6Ο 
1009 μ᾽ οὐ 1,, μου α 1012 5ᾳ. τὸν ϑεῶν ϑεσμὸν τίουσα .. ἔχϑρας 
πάρος Ναῦοκ 1014 ἅ γ᾽] Ηδητηᾶπη, πρὸς ἃ τηαῦ. ἴῃ πρὸς ἅ γ᾽ 11) 
πρὸς ἃ γ᾽ 6, ἴοτί. ὅσ᾽ | δὲ χρὴ] σε χρὴ Πεγίαηρ, ἴογύ. πάρα 101 τόν 
τε γενναῖον] ἰοτὺ. οὐ παλαμναῖον | κτανεῖν Ἠδγύαπο 1016 ἔχει] ΑἸαΙηδ, 
ἔχεις 76 1018 δᾶ χορ. δαἀδουρῦσμῃ δοᾶθιῃ αὐἰγϑιηθηῦο 8566 8118 τηϑηα 
ἢ ἀγγ. ἴῃ 1, | περαινέσαιν Ο 1020 ἢν... πιϑώμεϑα)]ὔ ΕΠΙΒΙΘυ, ἂν... 
πειϑώμεϑα 1,6 1024 ἀποστερῶ χϑόνα Ἠδυίαπρ' 1026 αὐτὸς δὲ 
Μ. Ἠδυρύ 
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ΕΥβ. κτεῖν᾽, οὐ παραιτοῦμαί δε" τήνδε δὲ πτόλιν. 
ἐπεί μ᾽ ἀφῆκε καὶ κατῃδέσϑη κτανεῖν, 
χρησμῷ παλαιῷ “οξίου δωρήσομαι., 

ὃς ὠφελήσει μείζον᾽ ἢἣ δοκεῖ χρόνῳ. 
ϑανόντα γάρ μὲ ϑάψαϑ'᾽ οὗ ᾽στι μόρσιμον, 1080 
δίας πάροιϑε παρϑένου Παλληνίδος" 

χὑμῖν μὲν εὔνους καὶ πόλει σωτήριος 

μέτοικος αἰεὶ κείσομαι κατὰ χϑονός, 
τοῖς τῶνδε δ᾽ ἐχγόνοισι πολεμιώτατος, 
ὅταν μόλωσι δεῦρο σὺν πολλῇ χερὶ 108ὅ 

χάριν προδόντες τήνδε᾽ τοιούτων ξένων 

προύστητε. πῶς οὖν ταῦτ᾽ ἐγὼ πεπυσμένος 
δεῦρ᾽ ἦλθον. ἀλλ᾽ οὐ χρησμὸν ἠρόμην ϑεοῦ; 
Ἥραν νομίζων ϑεσφάτων κρείσσω πολὺ 

κοὐκ ἂν προδοῦναί μ᾽. ἀλλὰ μήτε μοι χοὰς 1040 

μήϑ᾽ αἷμ’ ἐάσητ᾽ εἰς ἐμὸν στάξαι τάφον. 
κακὸν γὰρ αὐτοῖς νόστον ἀντὶ τῶνδ᾽ ἐγὼ 
δώσω" διπλοῦν δὲ κέρδος ξξετ᾽ ἐξ ἐμοῦ, 

ὑμᾶς τ᾽ ὀνήσω τούσδε τε βλάψω ϑανών. 

44. τί δῆτα μέλλετ᾽, εἰ πόλει σωτηρίαν 104 

κατεργάσασϑαι τοῖσί τ᾿ ἐξ ὑμῶν χρεών, 

[χτείνειν τὸν ἄνδρα τόνδ᾽, ἀκούοντες τάδε:] 

δείκνυσι γὰρ κέλευϑον ἀσφαλεστάτην᾽ 

ἐχϑρὸς μὲν ἁνήρ, ὠφελεῖ δὲ κατϑανών. 
κομίξετ᾽ αὐτόν, δμῶες. εἶτα χρὴ κυσὶν 1060 
δοῦναι κτανόντας᾽ μὴ γὰρ ἐλπίδῃς ὕπως 

αὖϑις πατρῴας ζῶν ἔμ᾽ ἐχβαλεῖς χϑονός. 

ΧΟ. ταὐτὰ δοκεῖ μοι. στείχετ᾽, ὀπαδοί. 
τὰ γὰρ ἐξ ἡμῶν 

καϑαρῶς ἔσται βασιλεῦσιν. 10δδ 

1026 δὲ πτόλιν] ΕἸ]ΤΉΒ]ΟΥ, δὴ πόλιν 1,6 1029 δοκεῖ] 58011081, 
δοκεῖν 1,6 1080 ϑάψαϑ'] Ποῦτθθ, ϑάψετ᾽ 1,0 | οὗ ᾽στι] ΚΙτΟΠΒΟΗ͂, 
οὗ τὸ 7.6 1082 χὑμῖν] ΚΙτΟΒΠοΙ͂, καὶ σοὶ 1,6 1088 ἀεὶ 1,6 
1088 ἠρόμην] ἠδούμην Μύυβρτανθ, ἡζόμην Οομροῦ, ἴοτί. ἀλλ᾽ οὐ τοῦτ᾽ 
ἐπηυρόνην 1089 νομίξων] Βαγπθ5, νομίζω 1,6΄ 1041 ἐάσητ᾽ ] 6156, 
ἐάσης 7,6 | τάφον] Ἠθαΐῃ, τόπον 1,6 1046 μέλετ᾽ ΟΘ΄, οοΥΥ. 6 
1040 ὑμῶν ὩΡορΥ. Ῥγβ., ἡμῶν 1,6σ΄'ὶ 1047 ἀ6]6ν1 αὖ ᾿ποοτητηοάτπτηῃ δηὔθ 
Υ͂. ῬΙΟΧΙΤηαη 1049 ἁνήρ] ΕΠ]ΤΉΒ]ΘΥ, ἀνήρ 1, ἱ 10580---2 βαβρθοῦ (νουθα 
δμῶες... κτανόντας ἀο]οὺ Ε΄, τι. ϑομτηια ). Οὗ. 1024 1068 ταὐτὰ] 

Ἠθαΐίῃ, ταῦτα 1,0΄. ϑαθδουιρβογαηὺ εὐριπίδου ἡρακλεῖδαιν (0. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

ΘοΟπΙθούγδϑ. ΤῊ] Πτι8 ῬΥΌΡΘΌ1165 ΟΠ ΙΠ6Π8. 

Ιῃ δύρυχηθηΐο 11π. 9 κόρῃ ΦΖήμητρος ν6] Κόρῃ καὶ Ζήμητρι τϑοααϊνιῦ 
γοΟΠΠΟΗ͂, 11η. 14 ροβὺ ὥρμησαν ἰδοῦηϑιη βιρηϊποαὺ ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂ [πῃ ρουβο- 
ΠΘΙπὰ 1Π6106 ροβὺ Ζημοφῶν οΟἸττὰ δἀαορεαῦ ΑΚΑΙΙΑ͂Σ κωφὸν πρόσωπον 
(01. ν. 119) Νῦοῖς 

Υ. ῶ ἀνήρ] ἄρος ϑοβθηκ). Ῥοϑὺ 2 νϑυβιπι ἄθθϑβθ (πρόϑυμος, εὐέν- 
τευλτος, οὐ κέρδη βλέπων) ρυΐϊαῦ Ἠρῖθκα 8 ἀνημμένον Β81}|86 4 πόλει 
᾽στ᾽ ΝΑΌΘΥ 4 56. πόλει τ᾽ ἄχρηστος" οἶδα δ᾽ οὐ λόγῳ μαϑών, οοἰοΥ 5 
αἀβιθῦβ, ἀαι!θθαθν ὅ αἀπθὴ οὐ δίοραθαβ, ἀθὶοὺ ΚΙ ΚοπθοΥρ | 
ἀρεστός Ἐ΄. αα. ϑομτηϊαῦ 606-10 πόνων μετέσχον εἷς ἀνὴρ Ἡραλλέει" 
νῦν δὴ τὰ κείνου τέκν᾽ ἔχω πτεροῖς ὕπο, οδἰθτι!5. ἀ6]θ 5, ΟἹ ΡΔΌΘΥ 
1 ἡσύχῳ ΒΙΊοΙῆο]αὰ 8 πλεῖστον ΝΆΘΥ ἀνὴρ σὺν Ἡρακλεῖ οἸτπη Ναῦοῖς 

11 54. αἀο]οὺ ΟἸΌ δ αοΥ 14 ἐξέδραν μὲν ϑον!Προν | πόλις] ἴογῦ. 
πάτρα (πατρὶς) 1456. νοτθῶ καὶ... ἐσώϑη ἀο]οὺ ΟἸΠΡΘΟΥ 106 ἑξορι- 
σϑέντες ΒΔΙΠΏΘΒ, ἐξορίνοντες Εἰ. Βγπ6]], ἰοτὺ. ἐξαμείβοντες. Νοήϑυχῃ ἀο]ϑῦ 
ατ] Δ ΟΥ 19 ὄπη ΔΡΟΡΥ. Ῥδ1185., ὕποι ἘΠΤΉΒ]ΘΥ 

20---δῷ, 24, 27, 82---ἰ ἀο]οῦ ΟἹ ΘΌΘΥ 21 πόλιν] πάλιν ἌΘΙΒΙΚΘ 
φίλοις οἸτη ἘΠΤΊΒΙΘΥ 21 5ᾳ. φίλων ἔχϑραν γενέσϑαι ΑἸάϊηδ, φιλεῖν 
ἔχϑοαν τε ϑέσϑαι Μυδργῶνο, φίλῳ ἔχϑραν γε ϑέσϑαι Τιοπδπρ' | πόλιν 
προτείνων χαὑτὸν εὐτυχοῦνϑ'᾽ ἅμα, οοὐθτ!5 ἀο]οὐῖβ, ΚΠ] θη Υρ' | φίλοις, 
ἀο]ούο ν. 22, γα. ϑομχηιαὺ : 

81 56. οὐ 84--τ ἀο]οὺ ΚΙ ΚΘΗ Θτρ' 8ὅ οὐ 86 ρουυιαύεὺ ΥΠΠδιηο- 
αι 81 ὄντος ΟΌΥΘΘ | τέρμονα ΠΘΙΒΙτΘ6, τλήμονες ΝῶθοκΚ 88 τήνδ᾽... 
ὁδόν Ἡ. ϑίθρμϑηυβ, οὐϊπιὶ τούσδ᾽ ἀφικόμεσθϑα νῦν (ν6] δή) ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂Ι 
τῶνδ᾽ ἀφικόμεσϑα δή 1. ΤΏ Ι5, τοῖσδ᾽ ἀφικόμεσϑ'᾽ ὁμοῦ ϑοΠθηκ), τῶνδ᾽ 

. ὅρων ΝΥ οΙἔο. Βαποι, τῶνδ᾽ ἀφικόμην μέτα ν6}] τούσδ᾽ ἀφικόμεσϑα 
γῆς οΟἸπι οοποίθθθιη, τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἱκόμεϑια τόπον Ἐ΄. ατι. ϑοβιηαὺ 
89 ἀοΙοὺ Ἡ. Η:γΖ6] 

40 τοῖσδ᾽ ἄγαν κάμνων κόροις Ε΄. αα. ϑομτηϊαύ | καλχαίνω Ἡ. 5:16- 
Ῥβᾶυῦβ 4154. ἡ δ᾽ αὖ τὸ ϑῆλυ γένος ὑπηγκαλισμένη, οθύθοΥ 8 αἀ6] 6 15, 
ΑἸ ΡΘου 44 κἀπιβώμιον στένειν Μυβρτανθ, κἀπιβωμίους ἄγειν 
Εγξαταύ, κἀπιβωμίους ἔχειν (ν81 λαβεῖν) Ἡαγύαπρ 4 γόνος Μιυβρτγᾶνθ, 
μένος ΟἸΠΌΔαοΥ 48--41 οὐ δ2- -ὅ4 ἀο]οῦ, νϑυύβυτμη ὅ1 (πάσης δ᾽ ἀλῆται) 
αὖθ 88 ὑγδηβροπθηβ οὖ ροβϑὺ 88 Ἰδοῦηδιη βἰαύθθηβ, αὐϑιὴ 5ΘΟ ΘΗ] 
ν. 88. 40 54η4., ΚΙ ΚΘΗ ΟΤρ' 46 ὅπη ΑἸάϊπδ, ὅποι ΕἸ]ἸΤΊΒΙ6Υ | ξητοῦσιν 
οὗ ΟἸΠΡδΌοΥ 48 54. νοῦθῶ τέκνα δεῦρο... πέπλων οὗ ν. ὅ0 8α., ὅ8 Βα. 
ἀο]οῦ ΟἹ] ΌΘΘΥ 

61 ἴοντῦ. ἀποστερούμενοι, ὅδ πολλά μοι ῬΘΙΒΚΘ δδ 5αᾳ. ΚΟ. 
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ΚΗΡΥΙ Ἠαυΐαηρ ὅδ0 καλῶς φρονῶν ΑἸάϊπα. δογδαμῃ αἀο᾽οὺ ΟἹ] ΔΘ Υ 
(ἔοὐῦ. γϑοῦθ, 81 ἴῃ συ. δδ οὔ που βοιυιιῦαν), 1ἄθιῃ οἱοιὺ 60, 62, 060---68, 74 

θά γ᾽ ἔμ᾽ Ἠρίδῖρ | σύ μ᾽, οὔτε ΒΙογηῆρ]α θὅ σύ, μάντις ϑέσφατ᾽ 
εἰ καλὸς τάδ᾽ εἶ Β', αα. Βομτηηϊαὺ | μάντις δ᾽ ἴσϑ'᾽ ἄρ᾽ οὐ καλὸς τάδ᾽ ὦν 
Ἠοῖβκο, μάντις δ᾽ ἴσϑ᾽ ἂν οὐ καλῶς τάδ᾽ ὥν Ὑ16111 | ἦσϑας Νάυοκ 
08 ἄξω κομίξων ἘΠ]γΉΒ]ΘΥ, τ ]]6ηὴ ἥξω κομίξων 6009 τάσδ᾽ Πεγύυηρσ 

12 γοϑὺ 7 οοἸ]οοαῦ ἘΠ]Πγηθθν 78 ἔα ἔα βοὴ τίς ἥδε βωμοῦ πέλας 
Ἡρυηδηη, ἔχ᾽ τίς βοὴ βωμοῦ πέλας Ἠδτυύαμῃρ 16 κεχυμένον γ6] 
κείμενον ΒΘΙΒΙΚΘ [ κεχλιμένον᾽ τάλας Νδᾷοκ 18 ὅδε ξενοῖ με, αο]Θ6ἴο 
γ. 19, ΑἸ ΡδαΘΥ 

81 λεών Ἠαγίαπρ 8184. πέραν ἐναλίῳ 4. Ἡ. Ἡ. Βομτοϊαθ 88 κα- 
τίσχετ᾽ ἘΠΤΉΒΙΘΥ [ κατέσχετε λιπόντες ἘΘ1510' 84 Εὐβῷδ᾽ Ἐ]Τ5]6Υ. 
γρύβατση αἀθ]θὺ ΟἹ] ϑαθυ, αἱ οὐΐδτη 89, 94, 100, 100, 110 οἱοιύ 

91 54. χερὶ σᾷ κομίξεις νεοτρεφεῖς κόρους, φράσον ΒΆΪΠ65 9 τί 
χρέος ἢ λόγον ΘΟΌΤΘΘ οὕ 5α. ἢ τίνων... δεόμενοι τυχεῖν ΒΘοΙκς, ἢ 
λόχων, πόλεος ἔνεπέ μοι μελομένῳ τυχεῖν ΟἸΌδαΘΥ 975. μὴ θεῶν 
ἁποσπασϑέντες εἰς Γάργος μολεῖν, οοἰθ 115 ἀθ] οὐ18, οἱτη ΚΙσομμοῆ, 

100 εὑρήσουσι ΝῶυθοΚ 101 [Ο. ΟἸΠΡααο 102 5α. βιαίοιν χεροῖν 
δαιμόνων ἀπολέσαι σ᾽ ἔδη Ἠδτίυῃρ 108 ἀπολέπειν σ᾽ ΠΘΙ5.κ6, ἄπο- 
λείπειν σφ᾽ Μύβργανθ, ἀπολιπεῖν σ᾽ ϑ6Ι4]6 0, ἄγν᾽ ἀλιτεῖν σ᾽ ἨϊγΒ0Ὲ- 
ΔΘ] ον | ἀποδικεῖν σ᾽ ἑδῶν ΟΠΠΟΙ͂ | σ᾽ ἀοΙοὺ (ροϑὺ Ὀιπάογῆσυια) ΕἸΧΏ- 
ΒΦΌΘΥ 106 σὺ πέμπε νῦν γε τοὐσδε ΟἸΠΌΘΌΟΥ [| γῆς τῆσδε ἘΠΤΆΒΙΘΥ 
108 μεϑεῖναι πάλιν (γ6] τινι!) ν6] ρούϊι5 μεϑεῖναι πέλει ἘΠΙΊΒ]6 Υ | οὐϊδπ, 
προστρόπων Οδπΐοι 109 καλὸν δ᾽ ἄνευ γε πραγμάτων ΟἸΟΘΘΙ 

110 εὐβουλίᾳ Ἠδυσογάθῃ 111--18 οὐκοῦν τυράννῳ τῆσδε γῆς 
φράσαι | σὲ χρῆν ταῦτα μηδ᾽ ἀφέλκειν ϑεῶν | ἱκεσίους ξένους (--- 90---92) 
οἴη Νδθοκ 112 5αᾳ. βίᾳ ϑεῶν ξένους ἘΠ]ΥΩΒΙΘΥ 1 γοῖρα ἀλλὰ. 
ἀφέλκειν ΘχοΙϊαϊῦ, ἀρο]θύο οὐϊδιη νϑύϑὰ 111, ΟἹ] Δ ΌΘΥ 116 τἄρα Ἠοτ- 
Τη8 116 8α. ἸΙοΙΪθδο ἐπϊθαϊῦ ΠΘΟΒτηϑπ | σοῦ ἄρα... εἴη ἀο]δὺ 
ΟἸΠΔΘΥ, αἱ Οἰϊδιη ν. 119---121, 12458αᾳ., 128 5α., 18454.. 187 5α., 
141. 44, 146, 149, 161, 166 οἱοἷ 

180 “Ἕλληνα καὶ] Ἕλληνά τε οἸ]ϊτη ἘΠ]ΤΗΒΙΘΥ͂ 181 ἔργα] ἄλλα 
ΑἸάϊπῶ [ χειρὸς ΕΠΤΒΙΘΥν - 182 οἰϊδιη ἐστ᾽, ἐμὸν δὲ μανϑάνειν οοπηϊ- 
οἰθθδι, ἔσϑ᾽ ἃ χρὴ μέλειν ἐμοί Ο. ΒΌΒΟΠΘ | μέλλοντ᾽ ἐμοί Μαειῃϊδο, μέλ- 
λοντά μοι Ἠενΐαπρ' ] μὴ ἀμελεῖν ΠΟΪΖΗΟΙ 184 χρήξεις μαϑεῖν 1,.ν. ΞΥ6] 
184 54. ἀε]θὺ Β΄. βοβγοθᾶθι 139᾽5α. ᾿“ργείους ἐγὼ .. δραπέτας ἄγω 
οἴη Νϑθοῖϊς 

140 ἐκ γῆς ΟἸἸτη ΕἸΤΉΒ]οΘΥ | δραπέτας τούτους ἌΘΙΒΚα, δραπέτας 
τούτους γ᾽ Βοίῃθ | ἐκ τῆς ἑαυτῶν τούσδε δραπέτας ἑλών Κα Β6Υ, ἐκ τῆς 
ἐμαυτοῦ τούσδε γῆς τοὺς δραπέτας ΟἸΠ]ΌδοΥ | ἔχων] κιχών ΟΌΓΤΘΘ, 
οὐϊδια ἐγώ οἸϊτη ΚιγομμοΙ 148 χαϑ' αὑτοὺς ΤιΘυὐηρ 144 ἀφιγμένοι 
ὙΠ δον 146 τοῖσιν αὐτοῖς τοισίδ᾽ Οδηίογ, τοῖσι τοιούτοισιν 
ΘΟΔΠρΘΥ, τοῖσιν αὐτοῖς οἷσιν Μυβργδνθο | τοῖσιν αὐτοῖς ἕσταμεν τοῖς νῦν 

Πρ Ιβθ | τοῖσδε κἄσταμεν Ἡατύαηρ | ἔστημεν Οομοὺ 146 κοὐδείς σφ᾽ 
Τιϑαὐ]ηρ' 141 ἀλλ᾽ οἵ τιν᾽ Ἡθρεαΐῃ 

101 ἧς ἐπῆλϑον ΕΠ]ΥΒ]ΘΥῪ 162 αὐτῶν ἀβούλους ΟἸΠΡδΌΘΙ 

168 τούσδ᾽ ἀπ᾽ ἐσχαρῶν ἀφεὶς 0005 188 τῶνδ᾽ 1 τοῦδ᾽ Ἐ]ΠΊΒΙΘΥ 
108 Τιρυνϑίας γῆς ΤΎγϊύ, Τιρυνϑίοισι Ταοο 5 1 ϑῆς] λῇς ὅοδ- 

ρον, φὴς ΠΘΙΒΚΟΘ, ϑεὶς ν6] νϑύϑ ροβὺ 104 οοἸ]οοαίο ϑὴς Μύβρτδγυθ, 
τλῆς Βδθηβ6 [ ᾿Ζργείοις τ᾽ Μαείμϊδθ. δούβαη ἀο]οὺ ΟΠ δαοΥ 
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1604 54. τίνος .. ἦ ἀο]εὺ Νϑαοκ, ἰὔθηι, βου θθιβ καλὸν λόγον, ΟἸ] δον 
1601, 1609 5α. ἀο]οῦ ΟἸΠ]θαῦον (1617 ἀρΙ]οθοῦ οἹτ θα ]πρὴ 108 παίδων 
τ᾽ ἀγῶν᾽ εἰς ἄδικον ἐμβήσῃ Β΄. αὐ. ϑομιηαὺ | ἐμβήσεις πόδα  ΘΙ5ῖκο, 
ἐμβήσει ποδί ΙΤΟΒΠΟΗ͂, ἴον. ἐμφρήσεις πόδα 109 ἐπεὶ τὸ λῷστον, 
ἐλπίδ᾽ εὑρήσεις μόνον Ἠθδίῃ, ἐρεῖς τὸ μέλλον -- ἐλπίδ᾽ --- εὑρήσειν χάριν 
Βδαομοηβίθίη, ῥέπ᾽ εἰς τὸ λῷῴῷστον᾽ ἐλπίδ᾽ εὑρήσεις μόνον Μϑάνὶρ, ἐρεῖς" 
τὸ λῷστον, ἐλπίδ᾽, εὑρήσει πόλις ΟΟΙΏΡΟΥΖ, ἐπεὶ τὸ λῷστον, ἐλπίδ᾽, 
εὑρήσεις μόνον Ηργνοτᾶθῃ, ἐρεῖς τὸ λοιπὸν ἐλπίδ᾽ εὖ ϑήσειν πόνον 
ὝΥ6Ι], ἐρεῖς πόλει ποτὲ χάριν ἐκτίσειν στόλον Β'. αα. ϑομτηϊαῦ, ἐρεῖς" τὸ 
λῷστον, ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν, μένειν ἨοΙΖπον τὸ λοῖσϑον Μυβρτᾶνθ | 
ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν (γ61 εὖ δράσειν) ΠΘΙ5Κ6 | ἐλπὶς ΘΟΌΥΘΘ (8065 δϑῦ αὖ 
δυθηύαβ Γαυβῦμπθ 510) εὑρήσειν χάριν Ἠετγύθπηρ', αἱρεῖσθαι μόνον ΚΎΒΟΙ, 
εὑρήσειν πόνον αυ. Ηοϊιηιηδηῃ 

1711 χαλῶς Ἠρηταδηη (καλῶς γ᾽ ἂν Ῥα]6Υ) 111---τ καλῶς γὰρ 
᾿Δργείοισιν οἵδ᾽ ὡπλισμένοις μάχοιντ᾽ ἂν ἡβήσαντες: ἀλλ᾽ ἐμοὶ πυιϑοῦ" 
χτῆσαι ῆυκήνας μηδ᾽ ἀμείνονας παρὸν, οθύθη5 ἀ6]οὐ5, ΟἹ ΘΘΥ 
112 εἴπερ τοῦτο Βδύηθβ, εἰ δὴ τοῦτο Μυβργᾶνθ | τοῦτό σοι ἘΘΙΒ]τΘ 
174 διεργασϑ'εῖεν Ηοτύαηρ' 110 φιλοῦσι ΘΟΠΘΏΚΙ 110 5αᾳ. νου8, 
ὕπερ... τοὺς ϑυβρθοοίῳ περοὺ Π᾿. ῬΥΙΏΖ 117 τοῦτο] μηδὲ Νδυοὶς 
1718 λαβών ἘΘΙ5ΚΘ 

180 ἐκμάϑῃ ὠῦϑον σαφῶς ΟἸΠΡδαοΥ [ σαφῆ ΑἸάϊη8 181 ὑπάρχει 
μὲν τόδ᾽ σὺ γὰρ ἀδείμαντος Ἡ. ΗΠγΖ6] | ὑπάρχει γὰρ ΥΠδΙλον 
182 εἰπεῖν ἀκούσαντ᾽ ἐν (οὐ 181 ὑπάρχει γὰρ) 1611 πάρεστί μου 
Πθῖβῖθ, παρεστίῳ ὟΥ. ἨΘΙ]Ό01ρ, πάρος δίκην Βδποποηβύθιῃ, τἀρέστ᾽ ἀεί 
Ἐς σα. Βομηιϊαι, παρρησίᾳ Β. ΒοιηδΠη 182 54., 186, 198, 202-18, 
219-26, 298, 288 58α., 287, 289, 242. 46, 2ὅδ5α., 264584., 268 5α.; 
211- -τ8, 278 5α. ἀο]οῦ ΟἸΠΡασον [ μέρει. παρὸν δέ τοι οὐδείς κτὲ. 
ΞΟΒΘΏΚΙ 188 ἄλλοϑι, ἘΠγΉΒ]ΘΥ 187 5α. Πυκηναίοις ἄγοι ἁδόντας 
πὐθαύτη 6116 188 τῇδ᾽ εὔντας Νϑθοϊς, ἔτ᾽ ὄντας Βαποποηβίθιη, ὅδ᾽ 

ἔνϑεεν (γ6] ἐκτὸς) (ὐ. ΒΌΒΟΠΟ | ἀπήλασε ΑἸαϊηδ 

196 λόγοις ΠΘΙΒΚΘ 197 χραίνουσι Βδγπθθ, κρινοῦσιν Ηθαΐῃ 
199---204 ἀο]οῦ ΚΙ ΚΘΗ ΘΥΡ' 

Απίθ 200 Ἰἰδοῦπδῖη (πρὶν ἢ Πυκηνῶν εἰκαϑεῖν κελεύμασιν) ϑύαναϊῦ 
ὙΠ απο 200 οὐ γὰρ αἰσχύνη Πεαγίαπρ' 202 πόλει ΚΙγτοΒ ΒΟΗ͂Ι 
ὀλίγον ΝΕΌΘΥ 208 πατὴρ δὲ τῆσδε ἘΠΤΉΒΙ]ΘΥ 

212 ἐξανεψίω Νϑεαοῖϊς 218 γένος θοΟῦΤΘθ. δ οιϑαχῃ οἸϊτη ἀο]θ θοῦ 
ΟΘΙῚ 21ὅ παισί] τοῖσδε ἘΠ]ΤΉΒΙΘΥ 21 54. γούϑ παισὶ .. γενέσϑαι 
αἀριοὺ Οὐ] ῦθῦου 217---9ὅ δὰ Ἰδοσηϑιη τϑϑϑυοιθπάθτη ϑοῦοβ ΟἸτη Ῥαΐδ- 
μεὺ Νῶυοῖκ. Ῥοβὺ 217 δ] αατα ἄθθϑθο ραύωῦ ΠΟΌΥΘΘ 

220 ἀο]οὺ ῬδΙθΥ 228 ἔν τε σῇ πόλει κακόν ἘΠΤΉΒΙΘΥ, καὶ πρὸς 
ἐν πόλει κακόν ΒΙοιηῆο], χᾶμα τῇ πόλει κακόν δΠΟΙγται8, χωρίς, ἐν 
δὲ καὶ πόλει Μείϊαθ, χωρὶς ἢ (ν6] ἢ ̓ ν) πόλει κακόν ΤιΘῃθπρ, χωρὶς 
ἐν πόλει κακόν [61βσ, χωρίς, εἰ πόλει κακόν ΟδΙΏΡΟΥ, χωρὶς ἔν τὲ καὶ 
πόλει, 4. Ῥούζο!α, χωρὶς ἔτι πόλει κακόν Β'. Α. Οοἰμο!α, χωρὶς ἅμα τὲ τῇ 
πόλει. Ἠαγύαμῃρ, κἀν πόλει χωρὶς κακόν ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, χωρὶς αὖ πόλει κακόν 
Πα πμθηβύθίη, αἰσχρόν ἐστι καὶ πόλει ἩδΙπδοθίῃ, τοῦ (ν6] τοῦ ᾽ν) πόλει 
χωρὶς κακοῦ ῬΑΙΘΥ, χωρὶς ἠδὲ τῇ πόλει οἸΐτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙη.  Θύϑαχῃ αο] 6 
Καγβοὸ ῬῬοβὺ 228 Ἰδοῦμϑηα βὐωθαϊῦ ΘΟΠΘΩΚῚ] 226 κατὰ στεφῶν ΜαΙκ- 
Ἰαπὰ 221 ἀο]οὺ ΤΠβθμθῦ 228 λαβεῖν ἘΠΤΉΒ]ΘΥ 229 δὲ τοισίδ᾽ εὐμενής 

(011πὶ γεγὼς δὲ τοῖσδε συγγενής) Εἰ. σα. δομτηαῦ 220---81 ἀρ] θοῦ ΚΤ ΚΘΏ ΘΓ; 

ἫΝ 
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281 τἄλλ᾽ ἐστὶ... πλὴν ἐπ᾽ ἩἨδοΟΌΘΙ]η | πάντ᾽ ἐστὶ Ἠθυνογάθη 
286 ἀναγκάζουσι φροντίδος τρίβοι Ἠρίμηβοοί] 281 τοὺς σοὺς] τούσδε 
ΕΠΊΒΙΟΥ | παρώσασϑαι φίλους 1,. ν. ΞΥ0.1 288 ἐφ᾽ ᾧ ῬαΙΟΥ 

241 πράσσειν] πάσχειν ΝὅοΙς 242 ἀοἰοῦ ΚΙΙἸςθηθοσρ 24556α. νουρὰ 
γαῖαν... προδοῦναι ἀο]οὺ Νῶοῖς 240 καὶ γὰρ οΙδίτο, κάρτα δ᾽ Μυ8- 
ΘΥΥΘ 2409 παισὶ] τοῖσδε Ε]ΤΉΒ]ΘΥ 

2ῦ0---ὃ σὺ δ᾽ Ἄργος ἐλϑών, τούσδε γ᾽ οὐκ ἄξεις ποτέ, ΟΘἰ6118 
ἀ 6] ὕ15, ΟἸε!θθσθ 4201 πρὸς τοῖσδ᾽ ἀεί τι τοῖσδ᾽ ἔτ᾽ ἐγκαλεῖς ῬΘΙΒΚΘ 

τοῖσδε κἀγκαλεῖ ἨΗατίαπρ' 208 δίκαι᾽ ἦ ταῦτα 1. ἨοΙ]δπὰ | νικᾶν 
Πδιβκο 2565 ἀλλ᾽ οὐ σοὶ Μαβργανθ 2Ὅδ5α. ἐμὸν... ἐμόν γ᾽ Ἠδιύαηρ' 
2ῦ0 ἀφέλκεσϑανι ΝΩΘΌΘΥ ῦβ πλεῖον ΑἸαϊηφ, μεῖζον Νῶθοῖὶς 

202 τῶν γ᾽ ῬΟΌΓΘΘ 208 ἤν τι Νὅτοϊς | βλάπτων ἐκείνους μηδὲν 
ἂν σὺ σωφρονοῖς ΚΙγΟΒΠΟΙ͂ 268 οὔ τάρ᾽ Ε]ΤΊΒ]ΘΥ 

210 χλαίων γὰρ Β'. σα. Βομχηϊαῦ 210 δ᾽ ἐμὲ Βοίῃρα 

280 χαλεπὸς δ᾽ Ε΄. αὐ. Βομηαῦ, λυπρὸς δ᾽ 8116 281 τήνδ᾽] 
γῆν, ὉΪΒῚ τούϊαΒ ἀηΐθω πόλιν βου θοηάστχῃ 10, ΠΟΘ 288---96 οοἸ]οοοῦ 
Ροβὺ 882, ἀοϑὶθῦο νϑύβιι 289, ΟἹ] ΘΥ 

291 τοῖσι δὲ] τοΐσδεσι νΕ] τοῖσιδε ΜαᾶνιΙσ 29ὅ 5α. ἔπαϑον.. ἦλϑον 
γα. ϑομτηϊαι 299-- 806, 318-. 16, 818 84., 894-98, 8388 56., 839, 849 5α., 
840---ὅ0 ἀο]ού, ἴῃ γ. 861 ὑπάρχει ΒΟΥ ΌΘη5, ΟἹ Ό Δ Θ᾽ 2091 οὖκ ἔστιν 
οὐδὲν Μύβργανθ 298 πατρός τ᾽ ἀπ᾽ ἐσϑλοῦ ῬΆΙΟΥ | ἐσϑλοῦ καὶ καλοῦ 
Νῶου 

800 ἐπήνεσ᾽ ἄν ἵπλιχὰς 8005α. ἐκοινώνησεν, εἴνεχ ἡδονῆς τέχνοις 
λιπὼν ὄνειδος, οὐκ ἐπαινέσω Ἠδηνοτάθῃ 801 λιπών Μανμϊδ6 
80 οἰκουμένης] ἱκνουμένων ΟἸἸτα ΘΟμ]ΟΙΘΌατη 807 5α. ἀρ] οὺ ΚΙ ΚΘ ο 

Ῥοβὺ 811 βαρρίοὺ νϑύϑυϊη πάλιν λάβητε, τῆσδε κοιράνους χϑονός 
ΕΠΤηΒΙΘυ, ρῥυστα ἄθθδθθ οὖ 812 Ἰϑοῦπδθ δχρίθπᾶδθ οασθα ϑααϊθτιμη 6586 
ΟἸττα δυΙὐγταθαῦυν Ναθοῖκ 812 νομίζετε] ἡγεῖσϑέ νιν ἩδΙχηβορίῃ 
818 εἰς τήνδ᾽ Ἡριπογάθη. Ηπηο νϑύβατη οὖ νοῶ ἀλλὰ... νομίξετε 
814 54. ἀο]6ὺ Ε', σα. Βομτηϊαῦ (γουρῶ ἀλλὰ .. νομίξετε οἰθοῖῦ Ἰατα 1. ΤῊ 618) 
816 9 ρογΘ οὔϊδτη ροΐθα ἀξίας“ ἘΠΤΉ5]6ΥῪ 811 ἐνηλλάξαντο Μυβργδγνθ, 
κατηλλάξαντο ΤΟΡτΘΘ, ἄρ᾽ ἠλλάξαντο ΚΙτΟΒΠοΙ͂ 818 πτωχούς τ᾽. 
εἰσορῶντες ἀλκίμοις Ἠδτίθηρ' 

820 ἐγὼ δὲ καὶ ξῶν αἰνέσω τε καὶ ϑανὼν Ἠογποτάθῃ, ἐγὼ δὲ καὶ 
ξῶν καὶ ϑανὼν ἔνερϑε γῆς Ηοϊμηδοοίῃ [ ξὼν καὶ ϑανόνϑ'᾽᾽ Ε'. Υ. ἘΥΙΖΒΟΠ6 
ϑανὼν ὅταν φανῶ Ε΄. αα. ϑομιαῦ | ὅταν (γ6] ὡς ἂν) σϑένω Τ,ΘΠΠΒΡ, 
ὅσον σϑένω ΜΦΙΟΚΘΉΔΟΥ, ὅσον σϑένος Βοίπα, ὅταν παρῶ Πδποπαηβίθίῃ. 
γοῦθα ὅταν ϑάνω Ἰδοῦπδθ θχρὶθπᾶδθ οαῦβῷ {Π]ύω ραύαὺ Ἡδυΐαηρ', αα] 
ζῶν μνημονεύσω καὶ ϑανών ϑαρρ!οῦ 820---2Ζ 85 αἀο]οῦ ΚΙ] ΌοΥρ,, 
820--20. οἱοιῦ νϑῦρῶ ὅταν... λέγω ΟἸΠΡασοΙ 821 ὦ παῖ Ε΄ απ. Βομηηιαῦ, 
ὦναξ Ἡρινογάθῃ 824 εὐγενῶς ὨΟΌΥΘΘ | εὐγενής τ᾽ ΕἸΠΊΒΙΘΥ 
821 86. ἀδ]οῦ Ε΄. αα. Βομτηϊαύ 

882 ὁρᾷ Ναυοῖ | οἴσει πόλις Τ᾿. απ. δομηταῦ, ἀρεῖ πόλις ἩΟΙΖΠΘΥ 
884. μνημονευτὸς ἣ χάρις ΕΠΤΉΒΙΘΥ 886 τάξω 8᾽ ἘΠΙΒΙΘΥ, πράξων 
Τ᾿. σα... δομιηιαύ, τάξας ὃ΄᾽ Τὸ. ΚΟΟΙ 8806---ὁ νρυθῶ τὸν ῆ!υχηναίων... 
πρὸς αὐτὸν ἀο]οὺ ΟἸΠ θα. 889 γὰρ εἴργει ΑἸάΐπηω, γὰρ ἕρπει ΒΘΙΒΚ6 

840 ὃ᾽ ἁϑροίσας ἘΠΙΉΒ]ΘΥ 841 παισὶ] τοῖσδε ἘΠΤΉΒ]ΘΥῚ 844 ἑξώμεσϑα 
Τ]ΙΉΒ] 6 Υ 849---Ὁ1 ἀοΙ]οὺ Ἠο] μορίου 

801 ἕν τοῦϑ'᾽ ὑπάρχειν ΗοΪσποε 858---80 νἱᾶθ δᾷ ν. 819 865 ξεῖν᾽, 
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“- 
2 ἀπ’ ᾿Δργόϑεν ἐλϑών ἙΠτηΒΙογ, ὦ ᾿ργόϑεν ξέν᾽ ἐπελϑών νο] ὦ ξέν᾽ 

ἅργόϑεν ἐλϑών ῬοΡτΘΘ, ξεῖν᾽ ᾿Ζργεῖος ἐπελϑών οι Νϑαοῖς 

804 ϑεῶν ἀοΙοὺ Ἠργυνογάθῃ [ ἵχτορας Μαβρτανα 860 ἀντισχομένους 
(οὐ 881 μεγαλαγορίαισιν δέ γ᾽) Τιπάον [ κατ᾽ ἐμᾶς χϑονὸς ἀντομένους 
αὐ ρϑαοτ 867 βασιλῆς σὺ δείσας Ἐ΄. τι. Θομταϊαύ 868 οὐδ᾽ ΟΘ1- 
Ῥδαον [ οὐδ᾽ αὖ τι δίκαιον Ἠθγνοτάθη 

810 παρὰ τοῖς φρονοῦσιν Ἐ'. ὅτι. Βομταϊαΐ 871 μὲν ἀρέσκει, Ο1{]- 
Ὀᾶπθ 8725α. σὲ δ᾽ ὦ ὁΧχ Δρορι. Ῥϑυΐβ. οὖ λέγω σ᾽... κυρήσειν ΕἿΣ 
818 λέγω δ᾽, 8511- 8 --- 814--ἈΟ δαύαπθηβ, Η ΘΙ ΠΗ 878 5α. λέγω" οὐκ 
εἰς πόλιν εἰ σύ γ᾽ ἥξεις, οὕτως κτὲ. ΟἸ]ΌΘ ΘΙ 816 ἐστιν αἀοΙ]οὺ ΒΙοιη- 

Πβ]ὰ οὐ Ἠθυιθδᾶπη 8717 ἀλλ᾽ ὦ Οδπίον οὐ (δ ἄθπβ: πθαμθ οἱβίαῦ αὐοα 
ἐραστάς Βουϊθαῦαν, πο ἐραστά) Μτβρτανθ, ἀλλ᾽ ὦ... ἐραστά ΘΟΙΩΡΙ] 168 
818 συναράξϑεις ΔΡΟΡΎΥ. ῬΔ118., απαθ συναράξῃς ΑἸΙαΙηδ, συνταράξῃς ΒΒΙΤΘΒ 

880 πόλιν ἀορ]οὺ ΟΠ Όδιον [ ἀπόσχου Ἠργποτάθῃ 881 ὦ παῖ] 
ὦναξ Ναθοι 882 λέγεις] ἔχεις Νῶποῖκ 884 (σὲ γάρ τι μὴ ψεύσξι 
γ᾽ ὃ Τιοαυϊηρὴ | γ᾽ ὁ κήρυκος λόγος Ἡδαΐ 886 σσει, σάφ᾽ Μυθβρτᾶνθ, 
ἥξει, σάφ᾽ Φ8οοῦ5 [ σάφ᾽ ἴσϑι ἘΠΤΉΒΙΘΥ (81 τοὐϊπθῦαν ἐστίν) 1 κοὺ μάλα 
σμικρὸν ΒΙαγ 685 8817 τάσδ᾽ Ἠεγύπηρ 

898 ἀφῆκε ΝΑΡΟΥ 89ὅ τόδ᾽] τάδ᾽ Ἡ. ύορμαμπιβ, τιν᾽ ΦΔΟΟΌΒ 
896 ποῖ δὴ .. τέμνειν δρύας ἨΠατύυῃρ | τανῦν ὕροις ΠΘΙ5Κ6, τὰ νῦν ὁδῷ 
ΤΥ, τ᾽ ἄνευ δορός Μυβρτᾶνγθ, τε γῆς ὅροις θΟΌΤΘΘ, τάξει δορός 

ΕῚχ, τ΄ ἄνευ ᾽νέδρας ἡπᾶϑιι, τανύδρομος οΟἸτη Νϑαοῖ, τὰ νῦν, γέρον 
ΡΗυρ, παρὲκ δορός Βιαυποπθηβίθιη, τὰ νῦν ὕπως Ε΄. σα. δομηηϊαῦ 
891 τῇδ᾽ ΔΡΟΡΥ. Ῥδ115. 897 Βα. τανῦν δ᾽ ὄρους ἐν ἀσφαλεῖ γε τῆσδ᾽ 
ἱδρύεται χϑονός Τ8οοῦ5, τὰ νῦν χϑονὶ .. τῆσδ᾽ ἱδρύσεται. δορός ΟΥΘ111 
898 μέν νυν πάντ᾽ Νῶυοκ, μὲν δὴ πάντ᾽ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, μὲν παγέντ᾽ 
Α. Ῥαδίτηου 899 σφάγια δ᾽ Ἠδυύαηρ' 

Ὁ] δ᾽} τὸ Πὶχ 402 ἀο]οῦ Πιηαονῇ 406 ϑέσφατα Ἠδτύυπρ 
401 γνωματευτὸν Νᾶυθοκ 408 5α. Κόρῃ “΄ήμητρί τ᾽ Ῥίθτδοπ 409 πα- 
τρὸς] ματρὸς Μιυβργδνθ 

414 δώσει κτανεῖν Εἰ. ὅσα. Θομτιηϊαῦ 41ὅ πικρὰς ἂν] πικρὸν ὃν 
ΟΟΙΤ. ΔΡΟΡΥ. Ῥαιβ. οὐ ΑἸᾶϊπῶ, πικρονόων Οδμπίου, πονηρῶν ΟΔΙΊΘΘΥ, 
πολιτῶν Βδῖπ65, διχοφρόνων θείῃ, πικρόν γ᾽ ὃν ἘΙΒΙτΟ, διχονόων 
Μύβρτδνθ, γερόντων Δ 0005, πυκνὰς σφῶν οἸτη Πατΐαπρ 4106 δίκαιος 
ἦ ῬοΟΡΥΘ6 418 ἣν δὲ μὴ δράσω ΑἸάϊπα, ἢν δὲ μὴν δράσω ἨθΑί, 
ἣν δὲ νῦν φράσω ]Δ0005, ἢν δὲ δὴ δράσω ΠοΟΡτΙΘΟ, εἰ δὲ μὴ παύσω 
Β. ῬυηΖ [| δράσω] σχάσω Μυβοτανθ 

424 ἤνπερ ἄδικα δρῶ Οοδεί, ἢν βίαια δρῶ Ἡογπογᾶθη 428 ἀλλ᾽ 
ἦ] ἄλλως Μαεϊμῖαο, ἄλλῃ Βοίμο, ἀλλ᾽ ἄρα Ἠδτίθῃρ, ὁρᾷς; Πϑαοῃθηβίθιῃ, 
αἰαῖ ὙΥΙΠδιηονύζ, ἀξὶ ἩΟΙΖηοΥ 429 ὡς χεῖρα Δ ΙοκΘηϑοτ | εἰς χέρσα γῆς 
Μδάνίρ | εἰς χοιράδ᾽ ἠνέχϑησαν Νϑθοκ, ὡς χεῖρ᾽ ἀγῇ συνῆψαν Ο. ΟΥδτη 

484 δὴ τελεῖν Νὅποκ | χαράν ΗΟΪΖΠΙ 436 αἰνέσαι ΝὩΙΟΙΚΘΠΒΕΥ 
αἰνέσας τ᾽ Τιουὐϊπρ᾽ | αἰνέσαι δὲ χρὴ ΥΠ δον 487 εἰ δὲ ἩθΙτηδΠΗ, 
εἶ τι οἱπτη ΕἸΤΉΒΙΘΥ | εἰ δὴ (61 δὲ) ϑεοῖσι δεδόκηται τάδε ΠΟΌΥΘΘ, εἶ 
ϑεοῖσι μὴ δοκεῖ καλῶς ΚιγΟΒ ΠΟΙ 488 οὔτοι σή γ᾽ {{]ΠΙ5] 6 

447 μακροῦ λίαν βίου ῬΑΙΘΥ | (βίου ἕνεκα δα ΟΠ ΘηΒ[61}) 
401 οἶσϑα νῦν ὃ πρᾶξον Ε΄. ὅτ. δομτιηϊαύ 484 μοι] σοι ΟΥ̓Θ]]1 

4560 μάλιστα δ᾽ ἐμὲ βούλοιτ᾽ ἂν Εὐρυσϑεὺς λαβών ΒοΙΒΘ 4560---60 
ἀρ] οὺ Τβομου (460 ἀρ]οραὺ ἴθα Ναοκ) 4569 ἔχϑραν]) χρείαν Πιαπομθῃ- 
βύθιῃ, εἰ χρῆν Ο. Οσογϑιῃ 
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400 καὶ δίκης] καὶ τύχης ΑἸάϊπῶ, κἀτυχής Βάγμθ5, καὶ δίκῃ 
Ο. ἀοτδηι 4601 τήνδ᾽ ἐπαινέσῃς πόλιν Ἠανίυαμπρ, τήνδε ταῦτ᾽ αἴτει 
πόλιν ἴὔθδομοι ἰ μηδὲν τῶνδ᾽ ἐπαγγέλλου πόλει ΟἹ᾽τη ΘΟΙΙΟΙΘΌδΠΙ 
402 ἡμῖν] οὐ μὲν Ἠδγύαῃρ' 

412 ἀμηχανῶ, ἀο]οίο ν. 478, Ναποὶς Απΐο 414 Ὀγθνθῖῃ [ο]δ] 
ΒΘΙΠΟΠΘΙΩ ἰηὐθυοι 1586 Μϑοδυϊδη 6 ἴϑπο Θρυθϑϑαπὶ τηϊσϑη5 μυύαῦ 
ὕβθῃθυ 414 ϑράσος μὲν ΕΠ]ΤΏΒΙΘΥ 41 πρῶτον μὲν Ῥογϑοη | ἔξαι- 
τούμεϑια ΟἸἸτα ΟΟΠΙΟΙΘΌΔΙ 410 Τοτὺ. γυναικί τοι 419 οὐ τεχϑεῖσα 
Α. Ῥδτμου 

480 προστάτις Πδαοπθηβίθιη 484 πάλαι μάλιστα .. δή, τέκνον 
Βυγρθθ. 4848α. μάλιστα κοὺ.. ἐνδίκως σ᾽ Ἠδιτηδοοίη 486 δόξας... 
πότμος γ6] δόξασ᾽.. τύχη Ηαοἰτηβορίῃ | προχωρήσειν ΟἸἸτη Νδποκ | πόνος 
ἨΟΙΖηῈ. 487 εἰς ἁμήχανον ΑἸαϊηδ, εἰς ἀμήχανα ἘΠγηΒ]ΘΥ 488 φασὶ 
σημαίνειν τόδε Μαείϊμϊαο [ σημαίνων (το]1οἴο ἴῃ γ. 490 κελεύειν) Πθῖβκθ 

490 κελεύειν πατρὸς ἥτις εὐγενοῦς Βτοᾶθειι, κελεύειν ἥτις ἐστὶν 
εὐγενής Ἡθηϊήδημ, κελεύειν ἥτις εὐγενὴς ἔφυ θοῦ. Θ 49 εἰ δή τι 
τούτων ἐξ ἀμηχανήσομεν ΕἿΣ, εἰ μή τι τούτων ἐξ ἀμηχάνων ἴμεν Μεανίρ 
ὀξὺ μηχανήσομεν Βύγροδ, οὐϊδιη μῆχαρ ἐξευρήσομεν ν6] μηχανὰς εὑρήσο- 
μὲν Μενπιαθ, μῆχος ἐξευρήσομεν οτη Ηδηύαπρ, ἐξ ἀμήχαν᾽ ἤσομεν 
Ο. Βοβυαῦύ 4017 βούλεσϑαι ῬΘΙΒΙΚΘ 498 ἐρυκόμεσϑα Μυβρτδγνθ, γ᾽ 
ἔχομεν (γ61] κἄχομεν) ὥστε Βυγρθθ, κεισόμεσϑα ὥριύζπου, κειρόμεσϑα 
Βούμο, κὠχούμεσϑα Ἠο]Ζηθν | λόγῳ] μόνῳ ἘΘΙΒΚ6 

ὅ02 ἕτοιμος θοῦγΘα || σφαγεῖ Ηδτογάθη ὅ06 παρόν σφε σῶσαι] 
κακῶν μεγίστων ΝΆΒΟΙ 

ὅ10 τάδ᾽ ἂν... πρέποι ΚιτοΒΠοΗ͂ ὅ18 κἄπειτ᾽ ἀγεννῆ ΚΆΥΒΘΥ 
ὅ14 ϑανοῦσαν Οδπίον ὅ16 ἐὰν καί τις λέγῃ Βοίμο, ἔοτύ. ἐάν τις ἐννέπῃ 

ὅ24 (παιδοποιεῖσϑ' Ἡδινογ 68) ὅ26 καὶ (κἂν ἘΠΤΩΒ]6Υ) πρέποι, 
ΘΟΔΙΙΡΘΥ ὅ20 βΒα. ἀοΙ]Ιοῦ Νὅθποκ, δ20---84 οἱοιῦ Ῥδ]ΘΥ ὅ28 ἡγεῖσθ᾽ 
ἄρ᾽ οὗ Ε΄. σα. ϑομιηιαὺ [| ὅποι ῬΟΡΙΘΘ ὅ29 αὰῦ Βρυχίαθ δυὺ ὁοΥ- 
γυρύυβ Νῶυοκ. γϑύϑαση αοθ]οὺ Ηρυνογάθῃ | καὶ κατάρχεσθαι δοκεῖ 
Βοίμρ, κεὺ κατάρχεσϑαι δοκεῖ ῬαΪΘΥ 

ὅ87. 5. ἀοΙ]οῦ Ἡρθυνθγάθῃ 

ὅ40 5α. σπέρμα τ᾽ ἐκ ϑείας φρενὸς πέφυκας Ἡρακλῆος ἨδΙτηβορ 
ὅ41 Ἡρακλέους πέφυκας Βοίμθ, πεφυκός, Ἡράκλειον Ἠδτίαηρ | οὐδ᾽ 
ἀσχάλλομεν Νδυοῖς, οὐδ᾽ ἐχπλήττομαι Βαποϊιοπβίοίπ, οὐδ᾽ ἀσχημονεῖς 
ἨΟΙΖηθ ὄὔάΔ4 ἀδελφὰς τάσδε ΤιΘμὐϊηνσ, ἀδελφὰς τῇδε ΠΟΡτΘ6 [ ἀδελφὰς 
δεῦρο χρὴ τὰς σὰς καλεῖν Νϑθοῖς 

δι οὐϊθιη ϑνήσκειν, ἀο]οίο γ᾽, ΠοΙβκθ. ψούϑαιη ἀο]οὺ Νϑαοῖ 
ὕῦ8 σοφῶς ἔλεξας Νάυοκ, σαφῶς κελεύεις Ηδεαβθ, σοφῶς παραινεῖς 
Βδυομθηβίθιη, σοφῶς λέγεις σύ Ο. ΒύΒοΠμα | σαφῶς κέλευσον μὴ τρέσας 
1] δηηονὺ ὅδ9 ἐλεύϑερος ϑανεῖ ΤΟΌΓΥΘΘ 

ὅ01 85. παρὼν ἐπισφαγείσης᾽ πρὸς Νάυοκ, παρὼν ἐπὶ σφαγάς γε 
πρὸς ΠΟΙΖΗΘΙ ὅ02 54ᾳ. δπΐθ ὅ60. οοἸ]οοαῦὺ ΞΟΠ ΘΏ]Ο] ὅ08 ροϑῦ δὅ59 
ἸΠΒΘΙΘΌΔΤΙΩ ὅ07 ΧΟ. γρτιδθῆσιῦ Ἡθυθηη ὅθ8 κοιμᾶσϑαι καλῶς 
Ἠρθυσνογάθῃ ἐπα 

ὅ18 πρόσφϑεγμα σόν Τγγπμῖ ὅτ πειρῶ σεσῶσϑαι ΟἸοδ] 
ΤΠ οὐ ὅ18 ρογηύοῦ ἢ. ΟΘὈματαύ 

ὅ82 ὅσων] ὅτων Νξδιοκ ὅδ88 ἡμὴ σφαγείσης καρδία στερήσεται, 
Ναῦοκ, ἡμὴ κάτωθε (παρ᾽ “Διδῃ ϑοΙ θη Κ]) καρδία σφαλήσεται Εἰ. αα. 
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Βομτοϊαὺ [ σφαγήσεται] σφαλήσεται Βαάμδια, ἱμείρετο οἸῖτι δα Θπβἑθί 
ὅ89 κάλλιστά τοι] ἄλλως τε καὶ Π6Ι5Κ6, μάλιστά τοι Νυοὶς 

ὅ92 καὶ παρϑενείας] ἔνερϑε γαίας Νδῦοκ ὅ94 οἱ ταλαίπωροι 
βροτοί Νδυοκ, οἱ ϑανούμενοι βίου Ἠο]ΖΗΘΥ ὅθ6 κακῶν ἄριστον 
ΕΒ. αα. ϑομιηϊαὺ ὅθ εὐψυχίαις ΠΘΙΒΚ6 

001 ἣ σὸν ΒϑΙπθ5. γϑιδυση ἀο]οὺ ϑομ θη] 6008 βαρυπότμων 
Μύβρτανθ, βαρύποτμόν γ᾽ θεαί, βαρύποτμόν τ᾽ Ἠδαυίαπρ' 

610 δόμον] ποτ᾽ ἐν Ο. ΒαβΟΠΘ 6105α. δρόμον εὐτυχίας Ε΄. αα. 
ϑομτηιαῦ 611 ἄλλον κἄλλα ΒοΙΒΚα 618 ἐφ᾽ ὑψηλῶν Βτγοάθδα ᾿ 
βραχὺν ὥκλασε ῬΆΙΘΥ 614 τὸν δὲ λιτῆρ᾽ Βυῖσοθ, τὸν δὲ πλάνητ᾽ 
ΒΟΘΟΚΗ, τὸν δὲ πένητ᾽ ΕΠ]ΤΉ5]6Υ, τὸν δ᾽ ἀλαῶν Μεϊῖδο, τὸν δ᾽ ἀλίταν Ἠοτ- 
τηϑηη, τὸν δ᾽ ἀνάγουσ᾽ Οδιηρον, τὸν δ᾽ ἱκέταν Οὐ. Βομτη!αϊ, τὸν δ᾽ ἀνάγων 
ΡΗυρΊ,, τὸν μέλεον δ᾽ Ῥῶ]ον, τὸν δὲ πονοῦντ᾽ Ἠο]Ζηον | τὸν δ᾽ εὐδαίμονα 
τεύχει ἀλάταν ὥΘΙἋ] 0618 πολλὰ σὺ... ϑεῶν πέρι ΒυτροΒ | προπίτνει, 
παϑέων ὕπο Οδιηροι, προπιτνῶ, τὰ ϑεῶν ὕπο Ἡρηϊηδημῃ, προσπίτγϑξι, 
(εἰθοῖο μὴ) τὰ ϑεῶν ὕπο 1΄. ἩθΙΏΙΒΟΒ | προπετὴς Ηαγίαπρ | φέρε] 
ψρέγε ΝΩΌΘΥ 

621 μέρος] γέρας Βυτγρθδ 029 (σέβεις σύ γε ϑνατῶν ἀγαϑούς 
Ἰ)οΟΌΤΘΘ6) Ῥοϑὺ 629 τυυα]ύα ἀθοθθθ ραΐεῦ ΚΙγοηῃοῦῖ, Τηΐθυο 1556. ΘΠ]ΠῚ 
ΠΝ 5ῖγθ Π)ΘιηορΠμοηὐ5 46 τποτΐθ Μεοδυῖδθ πϑυγϑύϊομθυαη οὖ ΑἸοηΘηδΘ 
Τ 715 Ἰατθη δ οι 65. οτη ΟΠΟΙῚ οϑηΐοο Ἰηΐθοτο. Νουῖθθθ πδηο ΤᾺ 0186 
Ῥδγύθιῃ ϑαούογθιη Δυρ ΤΠΘΩΙ αϊοθηΐθιη ταύτην μὲν εὐγενῶς ἀποθανοῦσαν 
ἐτίμησαν: αὐτοὶ δὲ χτὲ. ΟἿ. 56}ῃ01. Αὐἱβύορῃ. Εἶχα. 1161 κατέσφαξεν 
ἑαυτήν (ἡ Πακαρία), ὡς ἐν ἩἩραλλείδαις Εὐριπίδης. Ἰιϑοῦηδτα 6 τηογΐθ 
Μϑοδυῖδθ ἴθτὶ Ηθυτήϑημ δὐούαϊύ, οχίγθιηδιη ὑδιηθη [8 ρα]8}6 Ῥϑυύθιῃ διηὔθ 
1008 ἄθθϑβθ φρυΐαγιῦ. ΕῚ Ἰδοῦηδθ σι θυϊῦὺ θη ατι8θ χ Επαυρ1α15 Ηθγᾶδ- 
611415 δεν δον. ἤου. 19, 2 (ἔτσ. 802 Ν.) ὅστις δὲ τοὺς τεκόντας ἕν 
βίῳ σέβει, 1 ὅδ᾽ ἐστὶ καὶ ζῶν καὶ ϑανὼν ϑεοῖς φίλος. Οἴν». ᾿υτρ. ἔτο. 
808 Ν. (ϑἴο!. ον. 1, 8), ργδϑίοθε ἔτ. 949 καὶ τοῖς τεκοῦσιν ἀξίαν 
τιμὴν νέμειν ἀριιᾷᾶ ὅ'ΤοὈ. (ἤῆοτ. 19, 8) οαπὶ Ἡθγϑο]ἃ. 297 5ᾳ. οοπιππούστηῃ 
οὐ 861 (860}0]. δὰ Αὐἱβίορῃ. απ. 214 τάραττε καὶ χόρδευ᾽ ὁμοῦ τὰ πρά- 
γματα: παρῴώδησε γὰρ τὸν ἴαμβον ἐξ Ἡρακλειδῶν Εὐριπίδου). πο 
γοίοσὺ Νϑαοκ οὐϊαια ἔγο. 8564 δρια ϑἴο!. 7, 9 οὐτη Ἰοιησηδίθ Εὐριπίδης 
Ἡραλλεῖ οἸ]αΐπια: τὸ μὲν σφαγῆναι δεινόν, εὔκλειαν δ᾽ ἔχει" | τὸ μὴ 
ϑανεῖν δὲ δειλόν, ἡδονὴν δ᾽ ἔχει Ἰθοητηα Εὐριπίδης ᾿Ηρακνλείδαις ΒΟΥΙΌΘΗΒ. 
Οἷυ. ομμοῖ 46 Ἰδουπὶβ αὐδὸ Θχϑύθηῦ 1η τ. Ἡθγθ011615. ΡΙΌΡΥ. 
Οοὐΐρυβ. 1812. Βταριηθηύπιη 868. πὸρ Ἠθυδο 15, βθαὰ Απύορδθ {11- 
Ῥυαθηᾶθτη 6586 νἱἀθύαν. Ὑι1α6 οὐΐϑιῃ 1ηΐτῶ δα γ. 819 οὖ ΒΙδ ον ἐν 85 
ῬαγΥ. ΟὙτηηϑδιθ ΒΟ μα] οθθη ΧΧΙΙ Ῥ. 19 566. 

681 τῶνδ᾽ ἔδρας ΟΔΙΙΡΘΥ 682 οἵα γ᾽ ἡ ̓ π᾿ ἐμοῦ ΒΙοιαῆο]ὰ 
0838 κεῖσαι) ἴοτὺ. ϑακεῖς [ κατῆρες Μυβρτδνθ 084 ἦλϑ] ἦν Νάυοκ | 
οὐϊδιη ξυνισχόμην ]ΤΆΒ]ΘΥ 

640 ἤκενι γ᾽ ἄρα Τήπαοτ' 642-- ὅ8 Ἐπασ]ρ1αἹ ἃριαδϊοοῦ ὙΥΠ]διηο- 
τὶ 648 τούσδε φιλτάτη Ναιιοῖς 649 ῥώμη] ῥοπή Νδαοῖς | τοσοῦτον 
δ᾽ εἰδέναι Οδπίοι, τόσον δέ γ᾽ εἰδέναι ΒδΥΠ65) χρῆν ΕἸἸ]ΤΉΒΙΘΥ 

662 εἰ δὴ Βοία 682 μα. ἔτ᾽ εἰ δὴ .. δυοῖν γερόντοιν δ᾽ ῬΑΙΘΥ 
607 σὲ πρόσϑε... βαίης καλῶν Ἠδυΐαμῃρ' θῦὕ8 οὐκ ἐς μέγ᾽ (γ6] κέν) 
ἤχεις ταῦτα Μαβργδνθ 

6600 ὦ χαῖρέ μοι σὺ ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂, ὦ χαῖρε χαῖρε Νὅιοῖς 6062 τανῦν 
ἄπεστι Τὰ 6005, παῖς (ν6] τὰ) νῦν ἄπεστι ΕΠνηΒ]Θν, τὸ νῦν ἄπεστι Νποῖκ 
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θθ0ὅ οὐκέϑ᾽] οὐδὲν οἱτπι Ναιοῖ 669 ἀριϑμὸν δ᾽ αὐτὸν Ἰἰοῖδίκο ] ἀριϑμὸν 

δ᾽ οὐκ ἔχω λαοῦ φράσαι Βιιγρο5, ἴον. ἀριϑμὸν δ᾽ οὐκ ἔχω φράσαι σαφῆ 

δ᾽ ἀοϊοὺ Ἠθυτηδηη 
612 54. νἱᾶθ δια ν. 819 018 κοὺ δὴ Βοίμο [| κατῆρχται Νάυοᾷκ ] 

τάξεων ἕδρας Οδμιρον, τάξεων πέριξ ΚΙτΟΒΒΟΙ͂ 014 ᾿“ργείων ἘοΙ51ρ' 

681 φίλους 1. ἨοΙαπᾷ 1 ὡς ἔοικεν Βᾶτπθ5, ὡς ἔχοιμεν Μυβρτᾶνθ, 
ὡς σϑένω μέν ΤΖὩοο05, ὥσπερ εἰκός Ἠατίαπρ',, ὕσον ἐφ᾽ ἡμῖν οἸΐτα ΟΟ011- 
ΟἸΘ δ τα 685) 90 516 αἸβροπιῦ: 690. 88. 88. 89. 82. 87. 84. 88 α. 

Βυγροβ, αὐἱ 682 ἥκιστα᾽ πρός σ᾽ ἂν οοπΙοιῦ 688 καὶ] ὡς 6χ οοσά. 
Ῥατῖβ. ϑουίαν [ καὶ μὴ] σῶμ᾽ ὡς Βυτροβ | καὶ συμμετασχεῖν ὑδπΐογ, καὶ 
δὴ μετασχεῖν Ῥοτΐαβ, κἂν μὴ μετάσχω ΤύοῖΒκθ, μὴ καὶ μετασχεῖν Μυδ- 
Θγυᾶγθ, καλὸν μετασχεῖν ΦΦΟΟΌΒ 684 οὐκ ἔστ᾽ ἀνάψαι, πδιοποηβίθιῃ, 
οὐχ ὡς συνάψαι οἸΐτα οοπίοϊοθαιη [ τραῦμα] ῥῦμα οἱϊτη Ναποῖς 
084---89 510 αἸϑροῃϊῦ: 088. 87. 84. 8ὅ. 860. 89 ΞΟΒΠΘΟΚ 686 ϑέλοις 

Νδῦοῖκ 688 564. οἸἴτη βιϑρθοῖοθ Βα ΌΘΌΔΙη 0689 μαχούμεϑ' Τιοηὔηρ 
ἀλλ᾽ ἐν μάχῃ μ᾽ ἀριϑμὸν οὐ καλεῖς ἴσως ΒυγρΘΒ5 

098 ὡς μηδὲν ὄντα Ε΄. σα. βομτηϊαὺ [ τἀμά σοι Βαάπαπι 696 τοῖσδ᾽ 
οὖν τι Οἴτῃ ΘΟΠΙΟΙ ΘΌΘΙΩ 

102 στρώννυσι Ἠουοτᾶθη 1708 ἡβᾷς, αὐυοα τϑρυάϊαῦ ΠΟΌΥΘΘ, Ο]1Π 
Ῥεοροποθαῦ Νϑαοκ τοῖ τά τ᾿ Μϑάνιρ' 

110 λείπειν ἘΠΤΉΒΙΘΥ | τῇδε σὺν τέχνοις ἐμοῖς ΒΟΠΘΗΚΙ, σὺν τέχνοις 
ἐμοῖς μόνην Ἐν. ΚΙούΖ, σὺν τέκνοις ἐμοῖς μολών ΟἸΊτη ΘΟΠΙΟΙΘΌδΙη, σὺν 
τέκνου τέκνοις ἐμοῖς (τα }1τη ἐμοῦ) Ὑ16111 118 μελήσεις ΒΆΙΠΘΒ 
1160 τοσόνδε γάρ σοι ϑάρσος: οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔχω Ο. δομιοϊαύ 

121 ἂν οὐκ] ἔτ᾽ οὐκ Ἠδτίυπρ | οὐκ ἂν] οὐκ ἐν Βαττθβ 721 ἀξίνην 
δου 

188 δοκῶν δραμεῖν Πδαομοηβίθιη, δοκῶν περᾶν Β'. αα. Βομτηϊαὺ 
18ὅ ὁρῶ γ᾽ ὀκνοῦντα Ε΄. αα. δομαῦ 786 ταὐτὰ ἨἩθαΐ 787 εὐτυχεῖν 
τὰ σά Κιτομμοῦ 1ἠ89 φόβος] ψόφος ἘΘΙ5]τθ 

148 οἵαν ἂν τροπὴν Π6Ι5Κ6, οὕτως ἂν τροπὴν Ἠογνογάθῃ 744 ϑείης 
ΒΙουαβο]α | φαὺ μένει αὖὺ κακοῦ Βοος 748--- ἀο]οὺ ΟἹ 7149 λαμ- 
προτάτου Υ τ δτηον τ 

161 ἐνέγκαι ΜΙ] αν, 12 ἰαχχὴ δ᾽ τω Ῥῆυρ]ς 7ῦ8 ἀρχέλαν 
οῦτθθ, ἀρχέτα Πδαομθηβίθιη τὔά γλαυκᾷ τέ γ᾽ ᾿ϑάνᾳ ἨθδΙΠ, 
γλαυκᾷ παρ᾽ ᾿Αϑάνᾳ ἘΠΤΉΒ]ΘΥ, γλαυκᾶς τ᾽ ἐς ᾿Αϑάνας Πδιομοηβίβιῃ, 
γλαυκᾶς τ᾿ ἀν᾽ ᾿Αϑάνας . ΤΉΘΙ5, γλαυκῶπιν ᾿ϑάναν οἹτη Νδϑαοκ, 
γλαυκᾷ τόδ᾽ ᾿Αϑάνᾳ ΚιτοΟΠΒοΟΙ τδῦ τᾶς] γὰρ ῬΑΙΘΥ τῦθ χαὶ ὑπὲρ 
δόμων Νδποϊς, περὶ καὶ δόμων οἸττη Κι ΠοΙ 8 τεμεῖν] δραμεῖν 
γ6] τελεῖν Ἠθυσοσᾶθη 789 μὲν πόλιν ὡς] μέν τι πόλιν οἸῖτη Νθοὶς 

108 ξένοις Ο. αογτδη 160 καὶ δείσομεν Ἄργος Οδηΐοι, ἐπὶ λεύσιμον 
ἄλγος φαΐ, καὶ ἀναίσιον αἶσχος 728 0005, καὶ λησόμεϑ'᾽ ἀλκῆς οἸττι 
Νδῦοῖκ, καὶ νεύσομεν ἀργῶς Ο. ἀογϑιῃ [ ἄργος] ἄλγος Ἡ. ύθρῃδημβ 

108 54. οὔποτ᾽ ὀϑνείων ἧσσον᾽ ἐς τόδ᾽ ἄνακτ᾽ ἐμὼ φανοῦνται Μυϑ- 
σγῶᾶνθ 109 οὐϊδιη ἥσσονες (ἥσσους τοι ΤυϑιιοΠΘηβίθί ἢ) πρυτάνεις ϑεῶν 
(ϑεοὶ Ἠδυθαηρ) φανοῦνται Μαβρτεανθ, ἤσσονές ποτ᾽ ἄνευ γ᾽ ἐμοῦ φα- 
νοῦνται Βυΐαταύ, ἥσσων ϑεὸς ἐπ᾽ ἐμοῦ ποτ᾽ ὧν φανεῖται ΒυγραΡ, ἥσσονές 
ποτ᾿ ἂν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται ἨοΙδὶρ, ἥσσονές ποτ᾽ ἄν, εἰ ϑεοὶ φα- 
νοῦνται, Ἡδιτηδηη, ἤσσονές ποτ᾽ ἂν οἱ ϑεοὶ φανοῦνται 4. ῬοίΖο!]α, ἤσ- 
σονδς πρόμαχοί γ᾽ ἐμοὶ φανοῦνται Οδιηροι, ἥσσους ϑεοὶ πρυτάνεις ἐμοὶ 
φανοῦνται οἴη Νδυοὶς, ἥσσονες παρ᾽ ἐμοὶ ϑεοὶ φανοῦνται ΤΠ ΘΟΕ, 
Ἐατὶρ ἃ 95, ἩΥδοΙ 486. 4 
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ἥσσους δαίμονες ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται ΚΙΤΟΒΠΒΟΙ͂, ἥσσους ἀϑάνατοι ϑεοὶ 
φανοῦνται ῬαγγοΙῦθυ, ἥσσους δαίμονες οὐδαμοῦ φανοῦνται ΟΥΌΒΡΡΘΙ | εἴτ᾽ 
ἐμοῦ] οἱ ϑεοὶ Οδηΐοι, ἔν γ᾽ ἐμοὶ γ6] μετ΄ ἐμοῦ Παίδῖκο, οὔτε νῦν Ηθδίῃ 

110 ἄγ᾽ ὦ Νδυοκ ] σὸν] τὸ Μυβρτανθ, ἀθ]οὺ Ἐγίασάθ 770 854. χαὶ 
γὰρ οὖδας γ6] οὖδας γαίας καὶ ΠΟΌΥΘΘ 1τ4 δορυσσύεντα ΠΘΙΒΙΚΘ, 
δορυσσόητα ΒΕΙΡκΚ τ 5α. ἐμὰν ἀρετὰν δίκαιον ἐκπεσεῖν Ἠδτύθπρ' 
11 ἀλλ᾽ ἐπὶ σοὶ Ἐχαταῦ, ἔστυν σοι οΟἸΐτα ΚΙΤΟΒΠοΗ͂, ϑέσπις σοι Νθοῖς, 
ϑεσμῷ σοὶ ᾿ιδπιοΠ θη βύθιη (βο]]οθῦ ἑἐσπὶ σον οΧχ ἢ τϑίθσθοδίυ), τοίγαρ σοι 
ΟἾτπι ΘΟΒΙΟΙ ΘΠ, εἴπερ σοι (ὐ. ΒΌΒΟΠ6 | πολύϑοινος Ηδητηϑημ, πολύλνιστος 
Ἠουνογάθη, πολύϑεστος ΒΕΙΡΚ 118 κπραίνεται, εὖτ᾽ ἐπέλθῃ Βειρκ | 
οὐδὲ κεύϑει ἀροργΥ. Ῥδυ18. 

180 νεῶν ὃ'΄ ἅμιλλαι ΒοΥρκ, μελῶν τ᾽ ἀοιδαὶ Ἐ΄, ὅτι. Βομτηϊαύ, ὕμνων 
τ᾿ ἀοιδαὶ 4. ἨρΙΠ]αμα | κόρων τε πομπαί Μυβργᾶνγθ 181 δὲ κἀπ᾽ 
Ἡθϑίμ, δὲ γᾶς ἐπ᾽ Βγβαταῦ | δ᾽ ἐπ᾽ ὄχϑω τῷδ᾽ Ἡθητηδηῃ, άρεως δ᾽ ἐπ᾽ 
ὄχϑω ΒεοΙρκ 182 5α. παννυχίοισιν ὑπὸ παρϑένον ἰακχχεῖ ΒεΙρὶκ 
7188 ἀχεῖ Ἠαγύσηρ 1845. σοί τε συντομωτάτους κλύειν ὁμοῦ τε τοῖσδε 
καλλίστους φέρω Βαάμδπηι, σοί τὲ καλλίστους κλύειν ἐμοί τε τῷδε συντο- 
μωτάτους φέρω ῬΑΪΘΥῚ 18 ἐμοί] ἐρεῖν ἈΘΙΒΚΘ τῷδε] τούσδε ἘΠΤΉΒΙΘΥ | 
ἐμοί τ᾿ ἐγῴδα καλλίστους φέρων ΝΥ 1]δτηον 188 διήγαγεν ἘΠΤΉΒ]ΘΥ, 
διηύγασεν οἸῖτα ΠιπαοΥῖ, διήρκεσεν (οὐ ἐλευϑερῶσαι) Οδταρου, δὴ λέξεται 
(οὐ ἐλευϑερῶσαι) ΟἸΐτη Ομ] θα 7885α. ἡμέρα δι᾽ ἀλλαγὴν ἐλευϑερώσει 
Ἡριτηβοθίῃ 

190 οὔπω φροντίδος συνξεκλύεις ΗοΙτηβορίῃ 198 οὖν ᾿Ιόλεως οὐκ 
ἔστι δή ΒΙοτηῆο]α, οὐκ ἔστιν ᾿Ιόλεως τόδε ΒοάΠϑιηη || ἔστιν] εἶσυν Βοίμθ 
19ὅ τί δῆτα Νάυοκ 191 5ᾳ. φίλων οὐ ϑέλω ροιτααίεν Νὅυοκ 
7909 «δπηΐθ 790 οοἸ]]οοαῦ, δηΐθ 800 ᾿ϑουηδτη 5ἰαύπθηβ, Εἰ. αα. ϑομτηϊαύ, 
αηΐθ 888 ὑγαηϑρομιὺ ΥΥ Δ] [θυ 

801 ἐκτείνοντας ΕΠ]ΥΉΒ]ΘῪ | ἀντεταξάτην ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 802 ποδὶ 
ΚγοθΒ ο 808 ἔστη ῬΦΙΘΥ Απΐθ 806 ποῃηῦ]]ὰ, ἀθθϑϑα ΒΌΒΌΙΟ  ΌΥ 
Κιγομθοῖ 806 ἥκεις ὁπλιτῶν γαῖαν, οὐκ ἐν αἰσίμῳ Μυβργᾶνθ, ἥκεις 
τί τήνδε γαῖαν; οἰκείους ἅμα ΒΆΘΠΒ6 ἐπεὶ τήνδ᾽ αἷαν Ἡθητηδηη [ Ἰπύδυ 
ἐπεὶ οὐ τήνδε ΟἸτη Ἰδοῦπϑιη (δῆτ᾽ ἦλϑες ὧδε πρὸς μόνους ἡμᾶς, τί) 
βὐαύα δι [ ἐάσομεν θείῃ | ροϑὺ 806 ἁπατη ν] Ῥ]ΌΥΘΒ. νθυβ8 ΘΧΟΙΟΙΒ86 
ρυϊεῦ θα δ80ῦ 5αα. τί τήνδε γαῖαν, οὐκ ἰάσιμον, καὶ τὰς Μυκήνας 
ἕλκος ἐργάσει μάτην ᾿ἄρεος (γ61] ἀλκῆς) στερήσας δΙηρθο. 806 χαὲ μὴν 
ν6] χαίτοι Βουομοηβύθιη | εἴργασαι Ἠδτίθπηρ' 801 ἀνδρῶν Ἠδτύμηρ' 
808 κτανών μ᾽ ἘΠ. αα. ϑομτηϊαῦ 

818 τοῦ καλοῦντος Βυγρθδ | λόγου Βτοάθδα 814 αἰνὸς αὐτὸν 
δειλίας ᾿ύοΙΒ Κα 816 οὐκ ἦλϑε λόγχης ἐγγὺς Ἠογνοτάθη 819---22. ουχῃ 
672 5α. οὐ 8ὅ8---80 οΙάθιηῃ ααἱ ρατύθιῃ [8 υ]86 46 Μϑοδυῖδθ τηουὺθ (να 6 
δα ν. 629) Θχοϊαθυϊὺ, ὑσθυαϊῦ ὙΠ διιονῦ Ἡθητα. νοὶ]. ΧΥΤΙ Ὁ. 587 866. 

822 βοτείων ῬΔΙΘΥ, βοείων ΥΥ͂. ἨθΘΙΡΙρ (εὐ νομΠοΠ) 828 5α. μὴ 
καταισχῦναι, ϑεούς, καὶ τὰς Μυκήνας συμμάχους τ᾽ ἐλίσσετο ΟΥΘ6]]1 

888 τινὰ σφαδασμὸν οἰμωγήν 8᾽ ΟΔΙΏΡΘΥ 887 μάχῃ ΕΠ]γΉΒΙΘΥ 
8388 ἦν δὲ τοὐγκέλευσμα τόδ᾽ Πδίδῖκα, ἦν γε τἀγκελεύσματα ἩΘΥΤΩΔΏΝ, 
ἦν δὲ τὼ κελεύσματε Μ. Ἡδαρύ, ταϑ]πὴ ἦν διπλοῦν κέλευμα δέ ] τοῦ κε- 
λεύσματος το] πα αἱ ῬΟΒΒ86, 51 ροβὺ πδθο Ἰδοῦμδ, βύαθαδθαν, ραύεῦ ΚΊΤΟΒΠΟΗ͂' 

841 πάνϑ'᾽ ὁδρμῶντες Ο. ΒύΒοΠ6 845 ἐσβῆσαι ῬΆΙΘΥ 8417 χἀπὸ 
Τϑηὐϊηρ 848 ἄλλου αϊοϊτομθοι [ ἄλλων γ᾽, οὐ τόδ᾽ αὐτὸς Ε΄. συ. 
ΒΟΒχηαὺ | δεῦρό γ᾽ ΕἸΣ, γ᾽ οὐ τόδ᾽ ἘΝ. αυ. Βοβτιηϊαὺ 
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8ὅῷ δίκῃ ΠΟΘ 8δῦ6 παῖδα 8᾽ Ἠροίδ]κο [ παῖδ᾽ ὅσοι 1[)ΟὈγ66 
808 πάροιϑεν: ἡ δὲ νῦν τύχη ᾿ΘΙΒΙΚΘ 8607 54. ν6] ἐμοὶ ᾽κ δεινοῦ 

Υ6] ἐλευϑέρῳ ΠΟΌΓΘΘ 
814 ἐλεύϑεροί τε ἈΘΙΒΙτΘ 
884 κράτει τὲ ΟΠ ΘΟΥ, οὐΐϊδηη πιτνοῦντα ΠΘΙΒΙτΘ, ἀκρατοῦντα Μυϑ- 

σγῶνθ, βλέποντα ἘΠΤΏΒΙΘγ, κλαίοντα ΟΥΘΙ]1, κατιόντα ΤιΘηἰ]πρ,, πτήσσοντα 
Οοὐθῦ; χαίρουσα Καγδον, δαμέντα Ἐαπομοηβίθιη, ταρβοῦντα ἨθινοΥάθῃ, 
ἀτυχοῦντα ΝΥ οΙἔο. Βαποι, καμόντα ΟΟ. ΒύΒοΟΙΠΘ, ἄκοντα ΟἸἸτη ΘΟΙ]ΟΙΘΌΘΙΩ, 
ἀποροῦντα ἨΟΙΖΗΘΥ | κρατοῦντα δή, σῇ Μανμϊαθ, κρατοῦντα καὖ σῇ 
Οδηρου, παρόντα τῇ σῇ Ε΄. ατι. Βομιηϊαύ, κρίνοις τε τῇ σῇ Ηοσδῃ 
888 μέμνησ᾽ ὁμοῦ ῬοΥδοηῆ 888 864. Θἰϊδτη μου χὺ ΠΘΙ5Κ6 889 ὃ] οὗ ΕῚχ 

890 84. ἀο]οὺ Ε΄. αα. ϑομιηιαὺ Ῥοβὺ 891 Ἰδοῦπδη απ Α]ΟΙΉΘΗ86 
ῥδῆσις παιδία 510 5υδύτιῦ Μαβρυανθ 892 ἡδὺ χὴ Ηογνογάθῃ | εἰ] εἴη 
ΘΟΔΙΠ ΠΡῸΣ 892 544. ἐμοὶ χορὸς μὲν ἦδος, ἢ .. χάρις ἐνί γε δαιτὶ εἶχ᾽, 
ἠδ᾽ εὔχαρις Μυβρταᾶνθ 898 χάρις εἰνὶ δαιτί Θιπαον, χάρις ἐν ἀοιδαῖς 
Οδιροσ, χάρις ἐνδοϑείη Ἠαγύσηρ [ ἔνι τε δαῖτες Ἡθγτηδηπ, ἔνι δαιτί 
Βοΐμθ 894 εἴη τ᾽ ἘΠΤΆΒΙΘΥ, τ᾽ γϑαυϊτῦ οὔϊδα Μ. Ἡδαρὺ (ἡδεῖά τ᾽ 
897 πάρος ἀστοχούντων ΘΙΒΚ6 899 τελεσσιδώτωρ ΗἩθΥτηδ 

900 Κρόνου ΑἸαϊπμᾶ 901 λόγον τιν᾽ Μιυδβργδνθ, ὅρον τιν᾽ ΟΔΙΏΡΘΙ 
902 ποτέ σ᾽ ἀφελέσθαι ἘΠΥΉΒΙΘΥ, τόδε γ᾽ ἀφελέσϑαι ἨδηΙηδημ, τοῦδ᾽ 
ἀφέσϑαι Ἠογνοτάθη 908 ὁ δὲ μὴ πιφάσκων (1. πιφαύσκων) ΝΙαβρτδνθΘ, 
ὃ δὲ μή γε φάσκων Ἡρηηϑηῆῃ, ὃ δὲ μή σφ᾽ ἀέξων Ἠθδηνογάθῃ 
904 ἁλαίνει ΒυτρΘ8 909 φρόνημα τὸ λίαν Οὐ. ΒύΒΟΠΘ 

911 ϑεῖος γόνος Νδυοῖκ, ϑεὸς σὸς γόνος ΚΙΤΟΒΠΟΙ 911 ΘΕ 912 
Ῥϑυτηπαία θοῦ οἸτη Νῶθοϊ 912. φεύδει ΝΥ ο]ο. Βδθον, φεύγων 4. ΗδΙ- 
Ἰαπα 9156 χροΐζων ΚΕΙΤΟΒΠΟΗ͂ 917 ὡς, Ὑμέναιε Μαθργαγα 918 ἐξύγωσας 
γν6] ἐξίσωσας Μυβρσταᾶνθ, ἀξιώσας ἘΠΤΉΒ]ΟΥ 919 ξυμφέρετ᾽ αὐτὰ πολλὰ 
πολλοῖς Βοίμθ | τὰ] δὲ Ῥα]ΘΥῪ 

922 56. τᾶσδε... κείνους Β'.. ατπι. ϑομητηῖϊαῦ 928 ἔσωσε κλεινᾶς ΟἸΊγη 
Νδῦοκ, ἔσωσ᾽ ἀμύνας Ἠοινογάρῃ, ἔσωσε κλεινός (. ΒῦΒοηθ6 9234 ὕβρις 
ΕἸ ΤΏΒΙΘΥ | ὡς ϑυμὸς ἩδΙΤΩΘΠΗ 

982 πῦρ πνέων ΘΙΒΚΘ, πολυπόρων Μυβρταᾶνθ | πολυπόνοις σὺν 
ἀσπίσιν ν61 γοίϊυ58 μυρίᾳ ξὺν ἀσπίδι ἘΠ ΥΆΒ]ΘΥ 9858 δίκης] τύχης 
ΔΡΟΡΥ. Ῥαδ]Β. | πολύ] τάχ᾽ ὡς οΟἸῖτα σοῖο θα 984 πέρσειν Οδηΐον 
986 τύχας ΑΙαΙπδ, τύχης ΕΠΤΏΒΙΘΥ 

948 ἐναντίος ΒΆΘμΒ86 946 οὖ 948 ἀο]οὺ Νδποκ, 948---48 ΒΟ ηΚΊ] 
946 ὅπου σὺ νῦν Εαυδὺ 949 χατήγαγες] κάτω τε γῆς ΠΘΙ5ΚθΘ, κατὰ 
(γ61 κάτω) χϑονὸς, νοηϑη φροϑὺ 9060 ὑγϑηβροόμθηβ, Ηθυνογάθῃ 
949 54. κατῆγες, εἰς... ἐξαπολλύναι ϑέλων Ἠδυίαῃρ' 

960 ὕδρας τὲ ϑῆραάς τ᾽, 151 9861 Βα. ΒΡ διηύ, ῬϑΙΘῪ | λέγων] 
χϑονὸς Πογοτᾶθη 908 μόνον] πάρος ἩΟΙΪΖΗΘΙ, τὸ πρὶν ϑὐθα τη 6116. 
969 κερδανεῖς ἄπλατα Μιυϑργᾶνθ 

Απΐθ 961 ππιη11 γϑύϑιιπι π ΘΥ ἀ1556. ρυθααὺ οἹτη Ναποκ 961 οὐκ 
ἔστιν ὅσιον ἸΠ]ΤΩΒ]ΘΥ Ῥοβϑὺ 962 πη] γΘΥΒΌΙη ΘΧΟΙΙ556. ΒαβριοδαΣ 
. Ἠθαπα 968 τότ᾽] εἶτ᾽ Καγβο 908 τῇδε πιστεῦσαι ΒΆΥΤΥΘΒ 
969 μηδὲ φάος (φῶς 1,. ΠΙΠοΥ) ὁρᾶν ἔτι Μυβρτανθ, μηδ᾽ ἔτ᾽ εἰσορᾶν 
φάος Εχαταύ, μηδ᾽ ὁρῶν φάος γ᾽ ἔτι ἩδθηΙηδηη 

910 τότ᾽] εἴτ᾽ Καυβοι) δίκης ἀπέτυχε, πρῶτον οὐ ϑανών Ἠδτίυῃρ 
910 οὐ 911 ρουτηυίαῦ Ἡρθυτηϑηη Ο72 ὥς τις ἌΘΙΒΚΘ 918 ἔγωγ᾽" 
ἐπεί τοι φημὶ Νάθου | καὶ γάρ φημι Ἡδθιτηδηη 
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981 κἀσύγγνωμον γ6] κἀσύγγνωστον Μυβρτανθο | ἔχειν ΕῚΣ 982 νεῖκος] 
μῖσος ΝῶοΚ 986 τινι οἸτη ΕΠΤΉΒΙΘΥ 986 οὖ 991 ἠρόμην Βιυποῖς 
981 οὐ δῆτα ΒΠ]τηΒΙοΥ, ἤδη δὲ Ἡθητηδημ, εἰδώς γε ΕἸΤΟΒΒΟΗ͂ 

994 νύχτερος ϑακῶν ἀεί Νδυοϊς, νύχτα καὶ μεϑ' ἡμέραν να] νυχτὸς 
ἐνθακῶν λέχει ν6] νυχτὶ συννοούμενος Ο]1πὶ ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ, 564 βῷπϑ, Ἰϑοῦϊο 
πρθγοσατη. δριθασηα ἀοὶθὺ Οσνϑ]]ηδ οϑῦ δολώσας Εραᾶθν, διώξας 
Ποῦτθθ, ἀπώσας Τ᾿. απ. δομηαὺ 998 5α. καίπερ ἐχϑρὸς ὧν ἀκούσεται 
γὰρ ἐσϑλὰ Νδθοκ 999 ὅμως ἀκούσετ᾽ ἐσϑλὰ Οονοῦ | τά γ᾽ ἐσϑλὰ 
Οδπίοι, μὲν ἐσϑλὰ ϑολίσου, ᾽μοῦ γ᾽ ἐσϑλὰ Τιοῃὐηρ, τις ἐσϑλὰ Ὀιπάοτξ, 
γε τἀσϑλὰ Παπομοηβίθιη, ἔμοιγ᾽ ἐσϑλὰ ὙΥΠδτιαον τὺ [ τἄρ᾽ ἐσϑλὰ χρηστὸς 
ὧν Ὑ6] γ᾽ ἀρέστ᾽ ἀρεστὸς ὧν ΟἸ1π| ΘΟΠΙΟΙ ΘΌΘΙΩ 

1008 εἴας ἂν ΤιΘη ]Πρ' 
1010 πρόκωπον Μυβργδγθ 10105α. τοῖσί 8᾽ ν6] οὔϑ᾽ ἁγνός 

Ε]ΤΉΒ]ΘῪ 1011 κατϑανεῖν ἘΠ]ΤΉΒΙΘΥ 1012 πόλις γ᾽ Τιραὐϊπρ', πόλις 
δ᾽ Ηαγίυμηρ | τὸν ϑεὸν] τοὔνδικον Κᾶγϑο 1018 πρόσϑεν τιϑεῖσα τῆς... 
πολύ Οοθοὺ 1014 προσεῖπας ΕΪ]ΤΉΒΙΘΥ, εἰποῦσά γ᾽ Βδαοπθηβύίθιη [δὲ 
χρὴ δαομθηβύθιη, μὲ χρὴ ἨΟΙΖΗΘΙ 1014 5"α. ἔνϑεν αὖ (ν6] ἐνθένδ᾽ 
οὖν) σὲ χρὴ τὴν προστρόπαιον τήν τε πανάναγνον κλύειν ΚΎΒΟΙ 
1016 τόν τε] τόνδε Ε΄. αα. δομιμαὺ | τόν τ᾽ ᾿Δἀγώνιον Μυβρτᾶνθ, τὸν 
παλαμναῖον ΚιτΟΠΒΟΙ͂ | τόν τὲ γύννιν ἀποκαλεῖν ΗΠοΥποτάθῃ, αὉ1] ΟἸ]τη 
σ᾽ οὐ προστρόπαιόν μ᾽ ὄντα γενναῖον καλεῖν Ῥτοροπθοθεῦ 

1022-- 95 αὖ ἀρδϑυτᾶοβ ἀο]οὺ Ηθυνγοσᾶθη 1024 τὸ γὰρ δρῶσ᾽ Ἠδι- 
ψγοΥάθῃ | τὸ γὰρ σόν, οὐκ ἀπιστήσω χϑονί ϑὺααίτημθ116. [ σῶμ᾽ οὐ φϑόνος 
κρύψαι χϑονί Πδποποηβίθιη | ἀποστήσω ἘΘΙΒΚΘ [| ἀποστήσω χϑονός 
Μοίσρον | οὔ μ᾽’ ἀποστήσει χϑονός ἨοΪΖηοΥ 

1080 ϑανόντα γάρ μ᾽ εἰ ϑάψεϑ'᾽ οὐ 1082 ὑμῖν μὲν οἸΊτη ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ 
1082 καὶ σῇ μὲν ἴὔδοποι, καὶ γῇ μὲν Πιδθομοηβίθιῃ 1082 5ᾳ. κἀκεῖ 
μὲν ἀεὶ κείσομαι κατὰ χϑονὸς μέτοικος εὔνους καὶ πόλει σωτήριος 

Ἐς, αα. Βομτιαῦύ 1038 ἠλώμην ἨδιΙδκο, ἡρούμην Ἡ. ϑίορμθητιϑβ 
1040 μήτε νυν ὟΝ 61] 1042--44 φοΐθ 1080 οοἸ]οοδαῦ, προδόντας 

1086 ΒοιΊΡΘηΒ, [50 η6 0. ΑἸηθ]Πογθῖη ἰϑοῦηδτη βυαυαιῦ Βορκ 1048---ὅ2 6χ 
αἀυδῦτιβ δα] ΠΟ 5. οοη αι ηϑῦοθ 6586. Βαβροιοδῦαι ΒΟΙΡΚ 

1060 δμῶες, εἶστε χρὴ λύσιν Ἡθδίῃ | εἶτα] ἔνϑα Μεάν!ρ' | κυσὶ] λύσιν 
Ηρ, πυρὶ ΕἸΤΒΙογ, τάφῳ Μ. Ἠδαρὺ 1080 5α. εἴτε χρὴ .. χτανόντας, 
«εἴτε τοῖς φίλοισιν ὡς τάφῳ καλύψαι" μὴ Ἠογποτάθῃ | ἔνϑα χρῆν κυσὶν 
δοῦναι, χτανόντες ὟΝ 61] 1002 πατρῴας ἐκβαλεῖς ἐμὲ χϑονός Νδθοᾷκ. 
Τ6 Ἰδοῦη, ααϑι ἀηΐα 1068 5ὐαῦα!ν Ἡθυτηδηη, νἱ6 δα ν. 629 1068 οτγῦ. 
ἄλλα δοκεῖ 1064 ἐξ ὑμῶν οῦτΘ6. 1)6 {γαρταθηὐβ ἢτιῖπ5. ἔα ρα]8 6 νἱὰθ 
δια ν. 629. 
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ΕΓ ΆΓΡΙΒΠΙ5 

ΠΑΒΙΠΑΝ 
ΕὈΙΌΕΒΌΝΤ 

Η. ΡΕΙΝΖ πὶ Ν. ΝΕΟΚΤΙΕΙΝ. 

ΟΠ ΤΠ ΒΑΘ. 

ἩἨΒΝ ΘΒ: 

εἰ 

ΠΙΡΒΙΑΙ 

ΙΝ ΑΕ ΡΙΒΟΒ Β. α. ΤΕΌΒΝΈΕΒΙ. 

ΜΟΌΟΟΟΧΟΙ͂Σ. 
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ΒΌΙΟΙΤ 

Ν. ΨΕΟΚΤΙΕΙΝ. 

ΠΙΡΒΙΑΕΙ 

ΙΝ ΑΒΡΙΒΌΞΒ Β. 6. ΤΕ ΒΝΈΕΒΙ. 

ΜΌΟΟΟΧΟΙΧ. 
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ΤΠΠΡΒΙΑΕ: ΤΥΡῚΒ Β. Ὁ. ΤΕΟΒΝΒΕΙ. 



ΝΟΤΑΒΌΜ ΙΝΡΌΙΧ. 

1, --Ξ οοάδθχ Πιϑυγθηύϑηιβ 82, 2 μδυίοθιβ 5860. ΧΙΥ, 
ἰ --- τηϑῆτιβ ΟΟΥΥΘΟΪΤΙΟΘΒ. 

Ο' --- οοὔοχ Πιϑαγθηξθητϑ .117.2 τηθιη Ὀγϑηοθαβ 5860, ΧΙΥ. 

Ξο- Τη 115 ΟΟΥΥΘΟΪΤΊΟΘΒ. 

οάϊορ5 οοπία]θυππὺ Η. Ηϊποκ οὐ Τ᾿. Ρυηχ. ΑἸτααοῦ Ἰοοοβ ΗΙΘΙΌΗ. 
Ὑ 1061}: οὐ Απρ. ἩΘΙΒΘΌοΥρ ἃ τη6 τορσϑῦϊ ᾿πβροχϑυαηῦ. ΑἸΙδιη ΟΟΙ]αὐ1ο- 
ΠΟΘΙ ΟΟΟΙΟΙ5 17. Ῥυθ]Ιοανὺ ὙΠ δηηονιῦ ἴῃ 6. δαϊὰ85 [Ὀα]ὰ6 (1895), 
ΟΟΘΙΟΙ5. σ᾽ 0 Αθηθῶ ΡΙΘΟΟ]οτηΙη1 οοπίθούατη (ὐ. ΟΠ ΘΚ] τη αἰδραύαύοπθ 
Ἃ6 Ἰοοῖβ δ] αποὺ ΕΣ ρ1α15 Ἡθυοα]15 Ργασαθ ἃ. 1874. οαϊΐδ. 

106 ὁοα]ο6 Ο' 6χ 1, ἀογίναϊο (ον. δα ν. 284, 888, 902) οὖ ἀθ οθίβθιιβ 
γάρ απ δα ΕΠ]θούνϑτη ρυϑϑιηοηϊα διιηΐ. 
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Ὑπόϑεσις Ἡρακλέους. 

Ἡρακλῆς γήμας Μεγάραν τὴν Κρέοντος παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐγέν- 

νησε᾽ καταλιπὼν δὲ τούτους ἐν ταῖς Θήβαις αὐτὸς εἰς "άργος ἦλϑεν 

Εὐρυσϑεῖ τοὺς ἄϑλους ἐχπονήσων. πάντων δὲ περιγενόμενος ἐπὶ 

πᾶσιν εἰς “Διδου κατῆλθεν καὶ πολὺν ἐκεῖ διατρίψας χρόνον δόξαν 

ἀπέλιπε παρὰ τοῖς ζῶσιν ὡς εἴη τεϑνηκώς. στασιάσαντες δὲ οἵ 

Θηβαῖοι πρὸς τὸν δυνάστην Κρέοντα, “ύκον ἐκ τῆς Εὐβοίας κατ- 
, ἤγόγον.-.... 

ν - , , ᾿ 
Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα 

᾿Δμφιτρύων. 

Μεγάρα. 

χορός. 

““ύκος. 

Ἡρακλῆς. 

Ἶοις. 

“ὐύσσα. 

ἄγγελος. 

Θησεύς. 

εὐριπίδου ἡρακλῆς 1., ἡρανλῆς ἴῃ ἡρακλέους ὑπόϑ'εσις τασίαγνιῦ 1. 
Ϊὴ Ῥϑυβοῃδηπι 1Π6106. ΟἸηἸβουπηῦ χορός, Ῥοδαθγαπὺ ἡρακνλῆς ροϑὺ ἄγ- 

γελος, Βουιθαηὺ ϑησσεύς 7,6 ́. Ῥτο ἄγγελος ἀοοοιητηοαδεϊ5 νἀ θαι ϑερά- 

πῶν ϑΟΥΊΌΘΥΘ. 

1: 



ἈΜΦΙΤΡΥΩΝ. 

Τίς τὸν Διὸς σύλλεκτρον οὐκ οἶδεν βροτῶν, 
᾿Δργεῖον ᾿Φμφιτρύων᾽. ὃν ᾿4λκαῖός ποτε 
ἔτιχϑ᾽ ὁ Περσέως, πατέρα τόνδ᾽ Ἡρακλέους: 
ὃς τάσδε Θήβας ἔσχον, ἔνϑ᾽ ὁ γηγενὴς 

σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους ἴάρης ὅ 

ἔσωσ᾽ ἀριϑμὸν ὀλίγον, οἱ Κάδμου πόλιν 

τεχνοῦσι παίδων παισίν. ἔνϑεν ἐξέφυ 

Κρέων Μενοικέως παῖς, ἄναξ τῆσδε χϑονός. 

Κρέων δὲ Μεγάρας τῆσδε γίγνεται πατήρ. 

ἧς πάντες ὑμεναίοισι Καδμεῖοί ποτε 10 

λωτῷ συνηλάλαξαν, ἡνίκ᾽ εἰς ἐμοὺς 
δόμους ὁ κλεινὸς “Ηρακλῆς νὲν ἤγετο. 
λιπὼν δὲ Θήβας, οὗ κατῳκίσϑην ἐγώ, 

Μεγάραν τε τήνδε πενϑερούς τὲ παῖς ἐμὸς 

᾿“ργεῖα τείχη καὶ Κυκλωπίαν πόλιν 1ὅ 

ὠρέξατ᾽ οἰκεῖν, ἣν ἐγὼ φεύγω κτανὼν 
᾿Ηλεκτρύωνα᾽ συμφορὰς δὲ τὰς ἐμὰς 

ἐξευμαρίζων καὶ πάτραν οἰκεῖν θέλων. 

καϑόδου δίδωσι μισϑὸν Εὐρυσϑεῖ μέγαν, 

ἐξημερῶσαι γαῖαν, εἴϑ᾽ Ἥρας ὕπο 20 
κέντροις δαμασϑεὶς εἴτε τοῦ χρεὼν μέτα. 

καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐξεμόχϑησεν πόνους, 

τὸ λοίσϑιον δὲ Ταινάρου διὰ στόμα 
βέβηκ᾽ ἐς “Ἥινδου τὸν τρισώματον κύνα 

εὐριπίδου ἡρακλῆς ϑαρούβου. 6 1 γϑιίβοῃδθ πού οἵη. 1., 84. 
ἰ οἶδε 16 2 ἀμφιτρύωνα ταὰῦ. ἴῃ ἀμφιτρύων᾽ 7 8 ἔτιχϑ᾽] Βει- 
η65, ἔτιχτεν 1,6 ] Ἡρακλέους) Ῥογβοπὶ τπομπῖθα Ηθητηδηη, ἡρακλέος 1) 

4 ἔσχον] Νάροι, ἔσχεν 716 9 γίνεται 176, 10 ἧς] Π6Ι5Κθ, ἣν 2. 6 
11 λοτῷ 1,6 1ὅ κυκλωπίαν Οὐ, κυκλωπείαν 1 18 μ᾽ οἰκεῖν ἨΗοτ- 

6 6 Π 19 καϑόδου] ΠδΙ5κθ, καϑόλου 17,6 20 ὕπο] ἴοτύ. ϑεοῦ 
23. τενάρου τασὰῦ. 1π ταινάρου Θ΄ 



ΗΡΑΚΛῊΣ 2 

ἐς φῶς ἀνάξων, ἔνϑεν οὐχ ἥκει πάλιν. οὔ 

γέρων δὲ δή τις ἔστι Καδμείων λόγος 

ὡς ἦν πάρος 4)ίρκης τις εὐνήτωρ “ύκος 

τὴν ἑπτάπυργον τήνδε δεσπόζων πόλιν, 

τὼ λευκοπώλω πρὶν τυραννῆδαι χϑονὸς 

᾿Α“μφίον᾽ ἠδὲ Ζῆϑον, ἐκγόνω Διός. 80 
οὗ ταὐτὸν ὄνομα παῖς πατρὸς κεκλημένος, 
Καδμεῖος οὐκ ὥν, ἀλλ᾽ ἀπ᾿ Εὐβοίας μολών, 
κτείνει Κρέοντα καὶ κτανὼν ἄρχει χϑονός, 

στάσει νοσοῦσαν τήνδ᾽ ἐπεσπεσὼν πόλιν. 
ἡμῖν δὲ κῆδος ἐς Κρέοντ᾽ ἀνημμένον 8ὔ 
κακὸν μέγιστον, ὡς ἔοικε, γίγνεται. 

τοὐμοῦ γὰρ ὄντος παιδὸς ἐν μυχοῖς χϑονὸς 

ὁ χαινὸς οὗτος τῆσδε γῆς ἄρχων “ύκος 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας ἐξελεῖν ϑέλει 

κτανὼν δάμαρτά 9΄. ὡς φόνῳ σβέσῃ φόνον, 40 

κἄμ᾽, εἴ τι δὴ χρὴ κἄμ᾽ ἐν ἀνδράσιν λέγειν 

γέροντ᾽ ἀρχεῖον, μή ποϑ᾽ οἵδ᾽ ἠνδρωμένοι 
μήτρῳ συνεχπράξωσιν αἵματος δίκην. 

ἐγὼ δέ" λείπει γάρ μὲ τοῖσδ᾽ ἐν δώμασιν 
τροφὸν τέχνων οἰκουρόν, ἡνίκα χϑονὸς 4ὖ 

μέλαιναν ὄρφνην εἰσέβαινε παῖς ἐμός" 

σὺν μητρί, τέχνα μὴ ϑάνωσ᾽ Ἡρακλέους, 

βωμὸν καϑίξω τόνδε σωτῆρος Διός, 

ὃν καλλινίκου δορὸς ἄγαλμ᾽ ἱδρύσατο 
Μινύας κρατήσας οὑμὸς εὐγενὴς τόκος. 60 

πάντων δὲ χρεῖοι τάσδ᾽ ἕδρας φυλάσδομεν. 
σίτων ποτῶν ἐσθῆτος, ἀστρώτῳ πέδῳ 

πλευρὰς τιϑέντες᾽ ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένοι 

δόμων καϑήμεϑ᾽ ἀπορίᾳ σωτηρίας. 

21 εὐνάτωρ Νδποκ 28 τῆς ἑπταπύργου τῆσδε .. πόλεως Νϑιοκ 
80 ἀμφίονα 1, ἀμφίον᾽ 16 8ὅ ἀνημμένον] διηϊοῦβ ΜΌΒΡΤΑΥΙΙ, ἀν- 

ηγμένον 1,6 86 γίνεται 1). 6 88 καινὸς} ΕἸ] ΤΉ5]6ν, κλεινὸς 7.6 
40 δάμαρτά 9] Οδπίον, δάμαρτα 1, δάμαρτ᾽ ἰθ6 48 μήτρῳ συνεπρά- 
ξωσιν}] Νάοι, μήτρωσιν ἐκπράξωσιν 1,6. Οἷν. ῬΟ]]. ΠΙ| 16 μητρὸς πα- 
τήρ᾽ τοῦτον δ᾽ Εὐριπίδης μήτρωα ὠνόμασεν οὖ ᾿πΐτῶ ν. ὅ47 41 ζογῦ. 
τοῖσδε δώμασιν 41 ἡρακλέος 1,6. Δαήβαια ἀο]οὺ ΝαποΙς 40 ἱδρού- 
σατο 12, ἠτήσατο (ἡ ὅ8 56. ἀο]οὺ Ὀβθῃου ὕὅ8ϑ πλευρὰν ἘΠ]ΤΊ5]6 Ὺ 
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φίλων δὲ τοὺς μὲν οὐ σαφεῖς δρῶ φίλους, δῦ 
οἱ δ᾽ ὄντες ὀρϑῶς ἀδύνατοι προσωφελεῖν. 
τοιοῦτον ἀνθρώποισιν ἡ δυσπραξία" 

ἧς μήποϑ᾽ ὅστις καὶ μέσως εὔνους ἐμοὶ 
τύχοι. φίλων ἔλεγχον ἀψευδέστατον. 

ΜΈΓΑΡΑ. 
ὦ πρέσβυ, Ταφίων ὅς ποτ᾽ ἐξεῖλες πόλιν 00 
στρατηλατήσας κχλεινὰ Καδμείων δορός. 
ὡς οὐδὲν ἀνθρώποισι τῶν ϑείων σαφές. 

ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἐς πατέρ᾽ ἀπηλάϑην τύχης. 
ὃς εἵνεκ᾽ ὄλβου μέγας ἐκομπάσϑη ποτέ, 

ἔχων τυραννίδ᾽, ἧς μακραὶ λόγχαι πέρι θῦ 
πηδῶσ᾽ ἔρωτι σώματ᾽ εἰς εὐδαίμονα, 

ἔχων δὲ τέκνα᾽ κἄμ᾽ ἔδωκε παιδὶ σῷ 
ἐπίσημον εὐνὴν Ἡρακλεῖ συνοικίσας. 
καὶ νῦν ἐκεῖνα μὲν ϑανόντ᾽ ἀνέπτατο, 

ἐγὼ δὲ καὶ σὺ μέλλομεν ϑνήσκειν, γέρον, το 
οἵ 8’ Ἡράκλειοι παῖδες, οὺς ὑπὸ πτεροῖς 

σῴξω νεοσσοὺς ὕρνις ὡς ὑφειμένους. 
οἵ δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοϑεν πίτνων, 
ὦ μῆτερ, αὐδᾷ, ποῦ πατὴρ ἄπεστι γῆς: 
τί δρᾷ, πόϑ᾽ ἥξει; τῷ νέῳ δ᾽ ἐσφαλμένοι τῦ 
ζητοῦσι τὸν τεκόντ᾽" ἐγὼ δὲ διαφέρω 
λόγοισι μυϑεύουσα. ϑαυμάξων δ᾽ ὅταν 
πύλαι ψοφῶσι, πᾶς ἀνίστησιν πόδα, 

ὡς πρὸς πατρῷον προσπεσούμενοι γόνυ. 

νῦν οὖν τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἢ πόρον σωτηρίας 80 
ἐξευμαρίξῃ, πρέσβυ; πρὸς σὲ γὰρ βλέπω. 

ὡς οὔτε γαίας ὅρι᾽ ἂν ἐκβαῖμεν λάϑρα" 

δῦ ἴῃ τηϑῖρ. ὡραῖον δᾶδοι. ὦ ὅδ μέσος Ο᾽ 61 ἴουτύ. Καδμείου 
02 ϑείων ῬΒ. Τπδύϊη. Θχροβ. τθοὺ. ἢ. 8 (οὐδὲν γὰρ ἀνϑρώποις τῶν 

ϑείων σαφές), ϑεῶν 1,6 θ4 ὃς ἰ, ὡς 1,6 | οὔνεκ᾽ ὄλβου] Οδμίοι, οὐκ 
ἐν ὄλβω 1,6 θὅ 5ᾳ. ἔογύ. ἣ μακραῖς λόγχαις ὕπως δεινοῖς ἔρωσι πάν- 
τοϑεν τοξεύεται ΘΧ ἵἴγτρστη. 850 Ν᾽ 09 ϑανόντ᾽ ] ἀνόνητ᾽ Μϑδάν!ρ' 
71 ὑπὸ πτεροῖς] ῬΊΘΙΒοΠ, ὑποπτέρους 1,6 12 ὑφειμένους] ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂Σ, 
ὑφειμένη 1.6σῸὉ΄ πά ποῦ] ἘΠΤΏΒ]6Υ, ποῖ 1,066 ] πατὴρ 1, σωτὴρ αΟ),. Τἴ [οτῦ. 
λόγοισιν εὐφυμοῦσα. Οἵ. ΑΘΒΟΗ. ἔγρ. 860,4 ϑαυμάξων] ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, ϑαυμάξω 
176Ο᾽ 18 πᾶς 1,6, πᾶς τ 1 109 ἀνίστησι [,., ἀνίστησιν 6 80 πό- 
ρον] Μαβρτανο, πέδον 1.6 Γ΄ 81 ἐξευμαρίξεις Νδιοκ, ἐξευτρεπίζῃ ᾿ν. Ῥυΐη 



ἩΡΑΚΛΗ͂Σ Ἵ 

φυλακαὶ γὰρ ἡμῶν κρείσσονες κατ᾽ ἐξόδους" 

οὔτ᾽ ἐν φίλοισιν ἐλπίδες σωτηρίας 

ἔτ᾽ εἰσὶν ἡμῖν. ἥντιν᾽ οὖν γνώμην ἔχεις 8 
λέγ᾽ ἐς τὸ κοινόν, μὴ ϑανεῖν ἕτοιμον ἢ), 
χρόνον δὲ μηκύνωμεν ὄντες ἀσϑενεῖς. 

ΑΜ. ὦ ϑύγατερ, οὔτοι ῥάδιον τὰ τοιάδε 
φαύλως περαίνειν σπουδάσαντ᾽ ἄνευ πόνου. 

ΜΕ. λύπης τι προσδεῖς ἢ φιλεῖς οὕτω φάος: 90 

ΑΜ. καὶ τῷδε χαίρω καὶ φιλῶ τὰς ἐλπίδας. 
ΜΕ. κἀγώ: δοκεῖν δὲ τἀδόκητ᾽ οὐ χρή, γέρον. 
ΑΜ. ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν κακῶν ἔνεστ᾽ ἄκη. 

ΜΕ. ὃ δ᾽ ἐν μέσῳ μὲ λυπρὸς ὧν δάκνει χρόνος. 

ΑΜ. γένοιτό τἄν, ὦ ϑύγατερ, οὔριος δρόμος 9ὅ 

ἐκ τῶν παρόντων τῶνδ᾽ ἐμοὶ καὶ σοὶ κακῶν, 
ἔλϑοι τ᾿ ἔτ᾽ ἂν παῖς οὑμός, εὐνήτωρ δὲ σός. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαξε καὶ δακρυρρόους τέκνων 

πηγὰς ἀφαίρει καὶ παρευχήλει λόγοις, 
κλέπτουσα μύϑοις ἀϑλίους κλοπὰς ὅμως. 100 

κάμνουσι γάρ τοι καὶ βροτῶν αἵ συμφοραί, 
καὶ πνεύματ᾽ ἀνέμων οὐκ ἀεὶ ῥώμην ἔχει" 
[οἵ τ᾽ εὐτυχοῦντες διὰ τέλους οὐκ εὐτυχεῖς. 
ἐξίσταται γὰρ πάντ᾽ ἀπ᾽’ ἀλλήλων δίχα. 

οὗτος δ᾽ ἀνὴρ ἄριστος ὅστις ἐλπίσι 10ὅ 

πέποιϑεν αἰεί" τὸ δ᾽ ἀπορεῖν ἀνδρὸς κακοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὑψόροφα μέλαϑρα ΒΙΓΟΡΗ. 

καὶ γεραιὰ δέμνι᾽, ἀμφὶ βάκτροις 
ἔρεισμα ϑέμενος., ἐστάλην ἑηλέμων 

γέρων ἀοιδὸς ὥστε πολιὸς ὄρνις. 110 

88 κρείσσονες 0, Ἀρέσσονες 1, χρέσονες αΟ'΄ΓἪ';,. 86 κεινόν 6Ο΄, ΟΟΥΥ. 
817 χρόνω (Ο΄, σΟΥΥ. 4, πόνον Ἐ. ῬγϊηΖ 89 περαίνειν] ΠδΙ5Κα, παραι- 
νεῖν 7,6 1 πόνου] ἴοτύ. χρόνου 90 προσδεῖ σ᾽ ἰ 91- -οΟὔ 11π6ο- 
146 Ῥ7Ὸ ποῦϊβ ργϑθῆχδθ 'ἴπ. 7Π6ἪῪἪ 94 με] γε θοῦγθΘ 98 γένοιτο τἄν] 
Εγαγχαύ, γένοιτ᾽ ἄν 16. 971 τέτ᾽ ἂν 1,6 | εὐνάτωρ Νῶοκ 98 τέκ- 
νῶν [34 τέκνον [6 101 βροτοῖς αἱ ξυμφοραί, 5080]. ΡΙπα, Ῥγίῃ. 8, 
160 108 οὐὐὐδιὺ ϑύοθ. ἢ. 110, 7 αὰὶ 101---106 Ἰαπαδῦ, ἀρ] ον ΝΟ 

104 μεϑίσταται ὥοθδθιαϑ 105 ἐλπίσιν 1 106 αἰεί 1,6, 568 εδί 
ἴπ 11ὖὸ. Βοῦ. ἢ 107 ὑψόροφα] Μυβρτανθ, ὑπώροφα 1,6 109 ἰαλέμων 
Ἡθυτηᾶμη 110 γέρων] Νδυοκ, γόων {76 
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ἔπεα μόνον καὶ δόκημα νυκτερωπὸν 
ἐννύχων ὀνείρων, 

τρομερὰ μέν, ἀλλ᾽ ὅμως πρόϑυμα. 
ὦ τέκεα πατρὸς ἀπάτορ᾽, ὦ 
γεραιὲ σύ τε τάλαινα μᾶ- 11 
τερ, ἃ τὸν ᾿Δέδα δόμοις 

πόσιν ἀναστενάζξειο. 

υὴ πόδα προκάμητε Θηὐδύγ. 

βαρύ τε κῶλον ὥστε πρὸς πετραῖον 120 

λέπας ζυγηφόρων ἄναντες ἅρματος 

βάρος φέρον τροχηλάτοιο πώλων. 

λαβοῦ χερῶν καὶ πέπλων. ὅτου λέλοιπε 
ποδὸς ἁμαυρὸν ἴχνος" 

γέρων γέροντα παρακόμιξε, 19ὅ 

τὸ πάρος ἐν ἡλίκων πόνοις 

ὦ ξύνοπλα δόρατα νέα νέῳ 

ξυνῆν ποτ᾽. εὐκλεεστάτας 

πατρίδος οὐκ ὀνείδη. 

ἴδετε, πατρὸς ὡς 180 

γοργῶπες αἵδε προσφερεῖς 

ὀμμάτων αὐγαί, 

τὸ δὲ κακοτυχὲς οὐ λέλοιπεν ἐκ τέκνων 
οὐδ᾽ ἀποίχεται χάρις. 
᾿Ελλὰς ὦ ξυμμάχους 18ὅ 
οἵους οἵους ὀλέσασα 

τούσδ᾽ ἀπεστερήσῃ. 

111 ἔπεα] ὄνομα ΡΙαῦ. ΜοΥ. 1066 Ο, ἔπη Πιπαουῖ, ψόφος Νδιοκ 
112 ἐννύχων]) ἐνυπνίων ΠΥ ΟΥάΘη 118 μὲν] Τγτγνύ, μόνον 176 
114 ὦ τέκεα] Ηδυτδπη, ἰὼ τέκεα τέχεα Π6Θ 119 πόδα προκάμητε] 
Μάβρτανθ, προκάμητε πόδα 1,6 121 ξυγηφόρων ἄναντες ἅρματος] 
ΒΟΙΊΌΒΙ, ξυγηφόρον πῶλον ἀνέντες ὡς 716 122 πώλων] Β0Υ1081, πώλου 
16 128 χερὸς ΥΠδιηονιίς 12 παρκόμιξε οἸἴτα Νῶιοῖς 126 πό- 
νοιδ 1,, πόνοισιν Οἱ 1217 ξύνοχα ῬΗυρῇ | δούρατα ἰ | νέα οτη. Οα' 
128 ξυνῆν ποτ᾽] ἴον. ξυνῆπτον 180 ἴῃ τηϑτρ. γρ. πατέρα ἴ, αποᾶ ἀ6- 
Ἰονιῦ 4]1ῷ τη Π185 182 5α. [οτύ. ὀμμάτων αὐγαὶ τέκνων, τὸ δὲ κακοτυ- 
χὲς ἐλλέλοιπεν εὐγένειαν 1858:-ὃὲ α΄ δὲ δὴσϊ 184 ἀπήχεται Οἱ 
180 ὀλέσασα ἴοτύ. ἀρ] πα πτη 181 ἀπεστερήσῃ] 1.. ὈΙΠΔΟΥ, ἀποστε- 
ρήσῃ 1.6 
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ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τῆσδε κοίρανον χϑονὸς 

“Μύκον περῶντα τῶνδε δωμάτων πέλας. 

ΛΎΚΟΣ. 

τὸν Ἡράκλειον πατέρα καὶ ξυνάορον, 140 
εἶ χρή μ᾽, ἐρωτῶ" χρὴ δ᾽, ἐπεί γε δεσπότης 

ὑμῶν καϑέστηχ᾽, ἱστορῶν ἃ βούλομαι. 
τίν᾽ ἐς χρόνον ξητεῖτε μηκῦναι βίον; 
τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλκήν τ᾽ εἰσορᾶτε μὴ ϑανεῖν:; 
ἢ τὸν παρ᾽ “Διδῃ πατέρα τῶνδε κείμενον 14ὅ 

πιστεύεϑ'᾽ ἥξειν. ὡς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν 
τὸ πένϑος αἴρεσϑ'. εἰ ϑανεῖν ὑμᾶς χρεών, 
σὺ μὲν καϑ' ᾿Ελλάδ᾽ ἐκβαλὼν κόμπους κενούς, 
ὡς σύγγαμός δοι Ζεὺς τέκοι νέον, 

σὺ δ᾽ ὡς ἀρίστου φωτὸς ἐκλήϑης δάμαρ. 180 

τί δὴ τὸ σεμνὸν σῷ κατείργασται πόσει, 

ὕδραν ἕλειον εἰ διώλεδσε κτανὼν 
ἢ τὸν Νέμειον ϑῆρ᾽; ὃν ἐν βρόχοις ἑλὼν 

βραχίονός φησ᾽ ἀγχόναισιν ἐξελεῖν. 
τοῖσδ᾽ ἐξαγωνίξεσϑε; τῶνδ᾽ ἄρ᾽ εἵνεκα 1δῦ 

τοὺς Ἡρακλείους παῖδας οὐ ϑνήσκειν χρεών; 

ὃς ἔσχε δόξαν οὐδὲν ὧν εὐψυχίας 

ϑηρῶν ἐν αἰχμῇ, τἄλλα δ᾽ οὐδὲν ἄλκιμος, 
ὃς οὔποτ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔσχε πρὸς λαιᾷ χερὶ 
οὐδ᾽ ἦλϑε λόγχης ἐγγύς, ἀλλὰ τόξ᾽ ἔχων, 100 
κάκιστον ὕπλον, τῇ φυγῇ πρόχειρος ἦν. 

ἀνδρὸς δ᾽ ἔλεγχος οὐχὶ τόξ᾽ εὐψυχίας, 

ἀλλ᾽ ὃς μένων βλέπει τε κἀντιδέρκεται, 

δορὸς ταχεῖαν ἄλοκα τάξιν ἐμβεβώς. 

ἔχει δὲ τοὐμὸν οὐκ ἀναίδειαν, γέρον, 16 

140 Τγοὶ πούϑιηη 10 ΟΥ̓ ββϑτη ΨΘΙΒῸ] 141 ρυθθῆσαπὺ 7), Ο΄, οοὐν. Βδτ- 
πο 141 ἐπεὶ ᾽γὼ ΒΙαγᾶοθ 142 καϑέστηκ᾽ Οἱ οὐ κ᾿ ἴῃ Πἰὔαγῶ βουιρύο 
1,1 ἱστορῶν] ΝΑΡοΥ, ἱστορεῖν 7 Γ΄ 14 τόνδε ὁ'ἡ 146 ὡς] Μαεϊῃϊδο, 
ὥσϑ'᾽ 1,6 148 χενοὺς [,, καινοὺς Ο'᾽ 149 τέκοι νέον 1,6΄. λείπει. 
δάβου, ἰ, γόνον δαάϊαϊῦ ρ, ἐκοινώνει λέχους Ῥῆπρκ, ἔογῦ. τέκοι κοινὸν γό- 
νον 101- -6 γοϑὺ 164 οοἸ]οοαῦ ϑΟμΘηΚ] 1δδ οὔνεκα (Ἕ΄, οὔνεχεν 1, 
161 ὃ δ᾽ ἔσχε 1] Δηοῦς 109 ἔσχε] ἔοτὺ. εἶχε. Οἷν. 107 161 ὅπλων 
ΕΠ]ΤΉΒ]6Υ 108 βλέπει] πρέπει 1᾽. ὅτι. Θομιηιαύ 104 [οτὖ. τραχεῖαν 
ἄλοκα (ὦλκα) τάξιν ἐμβεβὼς δορός ᾿ 
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ἀλλ᾽ εὐλάβειαν" οἶδα γὰρ καταχτανὼν 
Κρέοντα πατέρα τῆσδε καὶ ϑρόνους ἔχων. 
οὔκουν τραφέντων τῶνδε τιμωροὺς ἐμοὶ 

χρήξω λιπέσϑαι τῶν δεδραμένων δίκην. 

ΑΜ. τῷ τοῦ Διὸς μὲν Ζεὺς ἀμυνέτω μέρει 1τ0 
παιδός" τὸ δ᾽ εἰς ἔμ᾽, «Ηράκλεις, ἐμοὶ μέλει 
λόγοισι τὴν τοῦδ᾽ ἀμαϑίαν ὑπὲρ σέϑεν 
δεῖξαι" κακῶς γάρ σ᾽ οὐκ ἐατέον κλύειν. 
πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ᾽" ἐν ἀρρήτοισι γὰρ 
τὴν σὴν νομίξω δειλίαν, ᾿Ηράκλεες" 17ῦ 
σὺν μάρτυσιν ϑεοῖς δεῖ μ᾽ ἀπαλλάξαι σέϑεν. 
ΖΙιὸς κεραυνὸν δ᾽ ἠρόμην τεϑριππά τε, 

ἐν οἷς βεβηκὼς τοῖσι γῆς βλαστήμασιν 

Γίγασι πλευροῖς πτήν᾽ ἐναρμόσας βέλη 

τὸν καλλίνικον μετὰ ϑεῶν ἐκώμασεν᾽ 180 

τετρασκελές ὃ’ ὕβρισμα, Κενταύρων γένος. 
Φολόην ἐπελϑών, ὦ κάκιστε βασιλέων, 

ἐροῦ τίν᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον ἐχκρίνειαν ἂν 
ἢ οὐ παῖδα τὸν ἐμόν, ὃν σὺ φὴς εἶναι δοκεῖν. 
ΖΔέρφυν τ᾽ ἐρωτῶν ἥ σ᾽ ἔϑρεψ᾽ ᾿Αβαντίδα, 18 

οὐκ ἄν σ᾽ ἐπαινέσειεν" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 
ἐσϑλόν τι δράσας μάρτυρ᾽ ἂν λάβοις πάτραν. 
τὸ πάνσοφον δ᾽ εὕρημα, τοξήρη σάγην. 

μέμφῃ" κλύων νῦν τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφὸς γενοῦ. 
ἀνὴρ ὁπλίτης δοῦλός ἐστι τῶν ὅπλων 190 
[καὶ τοῖσι συνταχϑεῖσιν οὖσι μὴ ἀγαϑοῖς 
αὐτὸς τέϑνηκε δειλίᾳ τῇ τῶν πέλας] 

Ἂ 

ϑραύδσας τὲ λόγχην οὐκ ἔχει τῷ σώματι 

168 54. ἐμοὶ] διηρου, ἐμοὺς 1,6 1 ἴον!. τιμωρούς ποτε χρήξω γενέ- 
σϑαι τῶν δεδραμένων ἐμοί 1609 δεδραμένων ΔΡΟΡΊ. Ῥα115., δεδρασμέ- 
νων 16 171 ἴον. ἐμοῖς 11 δειλίαν ΟΘ΄, σ ϑιιρεῖ 1. βού. α ὦ Ἡρά- 
κλεις ῬΙαύ, Οδὖ. τηΐη. δὅ2 1τ6 μάρτυσι Ο 1117 χεραυνὸν ἱστόρει, 
Καγβου, Τουτὺ. κεραυνέ, δεῦρό μοι (δεῦρό μοι ἘΙΒΚ6) 188 ἐκκρίνειαν]) 
ΠόοῦτΘο, ἐγκρίνειαν 1,6 184 ἀο]οὺ Ηρθυνογάθῃ 185 Ζίρφυν] Μιυ5- 
στῶν, δίρφην 1,6], νύμφην 4  Δίρφυς δ᾽ ᾿Ερετρίας.. ᾿ἡβαντίδος Ηδτ- 
ὕππρ. Βοχύ. απ 1856 Ἰδόπηδ πβἰαύαθπαδ 180 σ᾽ ἐπαινέσειεν) ΠΘΙΒΚΘ, 
ἐπαινέσειεν 1). γ᾽ ἐπαινέσειεν 16 1:8 σαγήν ΤιμαοΥῖ οχ Ἠθυοά 81 
Ῥιδθοθρίο 189 γενοῦ] ΒδΙμθ5, γίνου ΠΟ. 191 586. ἄθ]ον 191 ᾽γα- 
σοῖς ΤΙ. 198: δ 10, δὲ Ὁ 
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ϑάνατον ἀμῦναι, μίαν ἔχων ἀλκὴν μόνον᾽ 

ὅσοι δὲ τόξοις χεῖρ᾽ ἔχουσιν εὔστοχον, 19ὕ 
ὃν μὲν τὸ λῷστον, μυρίους οἰστοὺς ἀφεὶς 

ἄλλοις τὸ σῶμα ῥύεται μὴ κατϑανεῖν, 

ἑκὰς δ᾽ ἀφεστὼς πολεμίους ἀμύνεται 
τυφλοῖς δρῶντας οὐτάσας τοξεύμασιν 
τὸ σῶμά τ᾽ οὐ δίδωσι τοῖς ἐναντίοις, 900 

ἐν εὐφυλάκτῳ δ᾽ ἐστί" τοῦτο δ᾽ ἐν μάχῃ 
σοφὸν μάλιστα, δρῶντα πολεμίους κακῶς 

σῴξειν τὸ σῶμα, μὴ ᾽κ τύχης ὡρμισμένον. 

λόγοι μὲν οἵδε τοῖσι σοῖς ἐναντίαν 
γνώμην ἔχουσι τῶν καϑεστώτων πέρι. 20ὅ 

παῖδας δὲ δὴ τί τούσδ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλεις: 

τί σ᾽ οἵδ᾽ ἔδρασαν; ἕν τί σ᾽ ἡγοῦμαι δοφόν, 
εἰ τῶν ἀρίστων τἄχγον᾽ αὐτὸς ὧν κακὸς 
δέδοικας. ἀλλὰ τοῦϑ᾽ ὅμως ἡμῖν βαρύ. 

εἰ δειλίας σῆς κατϑανούμεϑ᾽ εἵνεκα, 210 

ὃ χρῆν σ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν ἀμεινόνων παϑεῖν, 

εἰ Ζεὺς δικαίας εἶχεν εἰς ἡμᾶς φρένας. 
εἰ δ᾽ οὖν ἔχειν γῆς σκῆπτρα τῆσδ᾽ αὐτὸς ϑέλεις, 
ἔασον ἡμᾶς φυγάδας ἐξελϑεῖν χϑονός᾽ 

βίᾳ δὲ δράσῃς μηδέν, ἢ πείσῃ βίαν. 21 
ὅταν ϑεοῦ σοι πνεῦμα μεταβαλὸν τύχῃ. 

φεῦ" ᾿ 
ὦ γαῖα Κάδμου" καὶ γὰρ εἰς σ᾽ ἀφίξομαι 
λόγους ὀνειδιστῆρας ἐνδατούμενος" 

τοιαῦτ᾽ ἀμύνεϑ᾽ Ἡρακλεῖ τέχνοισί τε; 

ὃς εἷς Μινύαισι πᾶσι διὰ μάχης μολὼν 220 

Θήβαις ἔϑηκεν ὄμμ᾽ ἐλεύϑερον βλέπειν. 

οὐδ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ ἤνεσ᾽ οὐδ᾽ ἀνέξομαί ποτε 
σιγῶν, κακίστην λαμβάνων ἐς παῖδ᾽ ἐμόν, 

194 μίαν] ΤΥ, γ᾽ ἂν 7.6 208 ὡρμισμένον) ΠοΙΒκΘ, ὧρμι- 
σμένους 1,6 204 λόγοισι (ἡ 208 ἀριστέων Ναιιοῖς | τἄγκον᾽ Ο 
212 γ. βυβρθϑοῦιβ 21ὅ βίᾳ .. βίαν] Βοῖδίζθ, βίαν .. λίαν 1,6 
210 ϑεός.. μεταβαλὼν ἃρορτ. Ρα115. 217 εἴς σ᾽ 1,0, εἰ σ᾽ αΟ. 218 λό- 
γοις ὀνειδιστῆρσιν ΒΙαγ65 ((οτὺ. ὀνειδιστῆρσί σα) 219 τοιαῦϑ'᾽ 1., τοι- 
αὔτ᾽ ἰ 220 Μινύαις ὃς εἷς ἅπασι Β]ΤΙΒ]Θγ, Μηινύαισιν εἴς ὃς πᾶσι, 
Ὁ ΠΟΠΥΤΏΤΙΒ 
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ἣν χρῆν νεοσσοῖς τοῖσδε πῦρ λόγχας ὅπλα 

φέρουσαν ἐλϑεῖν, ποντίων καϑαρμάτων 23 

χέρσῳ τ᾽ ἀμοιβὰς ὧν ἐμόχϑησεν πατήρ. 
τὰ δ᾽, ὦ τέκν᾽ ὑμῖν οὔτε Θηβαίων πόλις 
οὔϑ᾽ ᾿Ελλὰς ἀρκεῖ" πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀσϑενῆ φίλον 
δεδόρκατ᾽, οὐδὲν ὄντα πλὴν γλώσσης ψόφον. 

ῥώμη γὰρ ἐκλέλοιπεν ἣν πρὶν εἴχομεν, 280 
γήρᾳ δὲ τρομερὰ γυῖα κἀμαυρὸν σϑένος. 

εἰ δ᾽ ἦ νέος τε κἄτι σώματος κρατῶν, 

λαβὼν ἂν ἔγχος τοῦδε τοὺς ξανϑοὺς πλόκους 

καϑημάτωσ᾽ ἄν, ὥστ᾽ ᾿Ατλαντικῶν πέραν 

φεύγειν ὅρων νιν δειλίᾳ τοὐμὸν δόρυ. 8 

ΧΟ. ἂρ᾽ οὐκ ἀφορμὰς τοῖς λόγοισιν ἁγαϑοὶ 
ϑνητῶν ἔχουσι, κἂν βραδύς τις ἢ λέγειν; 

ΑΥ̓Κ. σὺ μὲν λέγ᾽ ἡμᾶς οἷς πεπύργωσαι λόγοις, 

ἐγὼ δὲ δράσω σ᾽ ἀντὶ τῶν λόγων κακῶς. 

ἄγ᾽. οἱ μὲν ᾿Ελικῶν᾽, οἱ δὲ Παρνασοῦ πτυχὰς 240 

τέμνειν ἄνωχϑ'᾽ ἐλθόντες ὑλουργοὺς δρυὸς 

κορμούς" ἐπειδὰν δ᾽ ἐσκομισϑῶσιν πόλει, 
βωμὸν πέριξ νήσαντες ἀμφήρη ξύλα 

ἐμπίπρατ᾽ αὐτῶν καὶ πυροῦτε σώματα 
πάντων. ἵν᾽ εἰδῶσ᾽ οὕνεκ᾽ οὐχ ὁ κατϑανὼν ο4ὕ 
κρατεῖ χϑονὸς τῆσδ᾽, ἀλλ᾽’ ἐγὼ τὰ νῦν τάδε. 
ὑμεῖς δέ, πρέσβεις. ταῖς ἐμαῖς ἐναντίοι 

γνώμαισιν ὄντες. οὐ μόνον στενάξετε 

τοὺς “Ηρακλείους παῖδας. ἀλλὰ καὶ δόμου 

τύχας, ὅταν πάδχῃ τι, μεμνήσεσϑε δὲ 20 
δοῦλοι γεγῶτες τῆς ἐμῆς τυραννίδος. 

224 χρῆν] χρὴν ΔΡΟΡΥ. ῬαΙ5., χρὴ 1.6 | τῆσδε (Οὐ, τοῖσδε α 
220 χέρσῳ] Νδποῖ, χέρσου 1,6] ἐμόχϑησας 1,6’, ἐμόχϑησεν ἰ) πατήρ] ΗοΙ5Κο, 
χάριν 17,6 227 τὰ δ᾽, ὦ] ΕἸΤΊΒΙΟΥ, τάδ᾽ οὐ 1,0 | τέκνα 1, τέκν᾽ 16 

998 ἐμέ 1,, ἔμ’ 16 1 φίλον 6, φίλου 17 229 ψόφων 1,0, ψόφον 16 
282 ἦν 1,6 ] κἄτι σώματος) ἴοτύ. καὶ βραχίονος 284 ὥστ᾽ 1 (ϑῖς 
βου. αὖ [86116 ἔστ᾽ Ἰ6ρ8.5), ἔστ᾽ Ο' | πέραν 1,6’, πέρα 1 2886 νιν] ΕΠτη8- 
Ιου, ἂν 7.6 286 ὁποῦ] ποίω ἀθθϑὺ ἴῃ 7. 6 | λόγοισι (6΄, οοτΥ. σ | οἵἱ᾽ γα- 
ϑοὶ 16 281 ϑνητῶν] ἴοτί. γνώμην 289 σὲ 1,, σ᾽ Ια 240 ἄγε 1, 
ἄγ᾽ 1| πτύχας 716’ 2441 ἐλϑόντες) Τοῦτγθο, ἐλϑόντας 7’ 248 βω- 
μὸν] Βτοᾶθαι, βωμῶν 1,6 244 καὶ πυροῦται (΄, ΟΟΥΥ. 4, ἴοτῦ. κἀκ- 
πυροῦτε 24 οὐχ ὃ ΟΟΥΥ. ΔΡΟΡΥ. ΡΑ115., οὐ 7 6 2406 τάδε] ὅδε Ηοτ- 
ψογάθη 248 στενάξετε] Ἡραΐῃ, στενάξετε 1,0 
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ΧΟ. ὧᾧ γῆς λοχεύμαϑ', οὺἣς άρης σπείρει ποτὲ 
λάβρον δράκοντος ἐξερημώσδας γένυν, 

οὐ σκῆπτρα, χειρὸς δεξιᾶς ἐρείσματα, 

ἀρεῖτε καὶ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀνόσιον κάρα δῦ 

καϑαιματώσεϑ', ὅστις οὐ Καδμεῖος ὧν 

ἄρχει κάκιστος τῶν νέων ἔπηλυς ὦν; 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ γε δεσπόδεις χαίρων ποτξ, 

οὐδ᾽ ἁπόνησα πόλλ᾽ ἐγὼ καμὼν χερὶ 
ἕξεις" ἀπέρρων δ᾽ ἔνϑεν ἦλϑες ἐνθάδε, 200 
ὕβροιξ᾽ " ἐμοῦ γὰρ ζῶντος οὐ κτενεῖς ποτὲ 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας οὐ τοσόνδε γῆς 

ἔνερϑ᾽ ἐκεῖνος κρύπτεται λιπὼν τέκνα. 
ἐπεὶ σὺ μὲν γῆν τήνδε διολέδσας ἔχεις, 
ὃ δ᾽ ὠφελήσας ἀξίων οὐ τυγχάνει" το δῦ 

κἄπειτα πράσσω πόλλ᾽ ἐγώ, φίλους ἐμοὺς 

ϑανόντας εὖ δρῶν, οὗ φίλων μάλιστα δεῖ; 
ὦ δεξιὰ χείρ. ὡς ποϑεῖς λαβεῖν δόρυ, 
ἐν δ᾽ ἀσϑενεία τὸν πόϑον διώλεσας. 

ἐπεί σ᾽ ἔπαυσ᾽ ἂν δοῦλον ἐννέποντά μὲ 910 
καὶ τάσδε Θήβας εὐκλεῶς ὠκήδσαμεν, 
᾽ τ ἐν αἷς σὺ χαίρεις. οὐ γὰρ εὖ φρονεῖ πόλις 
στάσει νοσοῦσα καὶ κακοῖς βουλεύμασιν" 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν σὲ δεσπότην ἐκτήσατο. 

ΜΕ. γέροντες, αἰνῶ" τῶν φίλων γὰρ εἵνεκα οΤὉ 

ὀργὰς δικαίας τοὺς φίλους ἔχειν χρεών᾽ 
ς “-- 3... ἸΟΥ ΄ [4 ἡμῶν δ᾽ ἕκατι δεσπόταις ϑυμούμενοι 

πάϑητε μηδέν. τῆς δ᾽ ἐμῆς. ᾿ἀμφιτρύων, 
4 2 2) , - ’ 

γνώμης ἄκουσον, ἦν τί δον δοκῶ λέγειν. 

ἐγὼ φιλῶ μὲν τέκνα᾽ πῶς γὰρ οὐ φιλῶ 280 
ἅτικτον, ἁμόχϑησα; καὶ τὸ κατϑανεῖν 

2ῦ2 ΧΟ. Ἡ. Ξϊθρμδηυβ, μῳφ. 1,6 1 λοχεύμαϑ', οὺς] Ῥίοήβοι, 1ό- 
χευμα τοὺς 1,6 | σπείρεις 1,6’, σπείρει 264 ἐρείσματα] Η. ϑίδορμε- 
ππ8, ὁρίσματα 1,6 δῦ αἱρεῖτε οὗ ἴῃ τηᾶγρ. ἀρεῖτε 1,, ἀρεῖτε Ο 
260 καϑαιματώσετε 1,6΄, καϑαιματώσετ᾽ ἰ, καϑαιματώσεϑ᾽ . 201 νέων] 
ἐτῶν ΠΘΙΒΚα | τῶν νέων ἐπηλύδων ΚΙτοΠ ΠΟΙ 2ῦ9 ἃ πόνησα 1,6], ἃν 
ἐπόνησα ἰ 209 πόϑον ΡΙαύ. Μοτ. 798 Ο, πότμον 1,6 212 χαίρεις] 
ουτύ. χλίξις 214 ἄν σὲ 1,6 1 οὔνεχα 71 280 ἐγὼ φιλῶ μὲν 
τἀμὰ τέκνα --- πῶς γὰρ οὔ; --- Οονοῦ 
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δεινὸν νομίζω" τῷ δ᾽ ἀναγκαίῳ τρόπῳ 
ὃς ἀντιτείνει σκαιὸν ἡγοῦμαι βροτῶν. 

ἡμᾶς δ᾽, ἐπειδὴ δεῖ ϑανεῖν, ϑνήσκειν χρεὼν 
μὴ πυρὶ καταξανϑέντας, ἐχϑροῖσιν γέλων οϑῦ 
διδόντας, οὑμοὶ τοῦ ϑανεῖν μεῖζον κακόν. 

ὀφείλομεν γὰρ πολλὰ δώμασιν καλά" 

σὲ μὲν δόκησις ἔλαβεν εὐκλεὴς δορός, 

ὥστ᾽ οὐκ ἀνεχτὸν δειλίας ϑανεῖν σ᾽ ὕπο; 

οὑμὸς δ᾽ ἀμαρτύρητος οὐκ ἔστιν πόσις, 290 
ὧς τούσδε παῖδας οὐκ ἂν ἐκσῶσαι ϑέλοι 

δόξαν κακὴν λαβόντας" οἱ γὰρ εὐγενεῖς 

κάμνουσι τοῖς αἰδχροῖσι τῶν τέχνων ὕπερ᾽ 

ἐμοί τε μίμημ᾽ ἀνδρὸς οὐκ ἀπωστέον. 

σκέψαι δὲ τὴν σὴν ἐλπίδ᾽ ἧ λογίζομαι" ῶ9ῦ 

ἥξειν νομίζεις παῖδα σὸν γαίας ὕπο᾽ 

καὶ τίς ϑανόντων ἦλϑεν ἐξ “ἭἯιδου πάλιν; 

ἀλλ᾽ ὡς λόγοισι τόνδε μαλϑάξαιμεν ἄν; 

ἥκιστα᾽ φεύγειν σκαιὸν ἄνδρ᾽ ἐχϑρὸν χρεών, 

σοφοῖσι δ᾽ εἴκειν καὶ τεϑραμμένοις καλῶς" 800 

ῥᾶον γὰρ αἰδοῦς ὑποβαλὼν φίλ᾽ ἂν τύχοις. 
ἤδη δ’ ἐσῆλϑέ μ᾽ εἰ παραιτησαίμεϑα 

φυγὰς τέκνων τόνδ᾽ " ἀλλὰ καὶ τόδ᾽ ἄϑλιον, 

πενίᾳ σὺν οἰχτρᾷ περιβαλεῖν σωτηρίαν" 

ὧς τὰ ξένων πρόσωπα φεύγουσιν φίλοις 80ῦ 

ὃν ἦμαρ ἡδὺ βλέμμ’ ἔχειν φασὶν μόνον. 

τόλμα μεϑ' ἡμῶν ϑάνατον, ὃς μένει σ᾽ ὅμως. 

προκαλούμεϑ᾽ εὐγένειαν, ὦ γέρον, δέϑεν" 

τὰς τῶν ϑεῶν γὰρ ὅστις ἐκμοχϑεῖ τύχας. 

πρόϑυμός ἐστιν, ἡ προϑυμία δ᾽ ἄφρων᾽ 810 

282 84. ἀναγκαίῳ βροτῶν .. ἡγοῦμαι τρόπον Νᾷιπος 288 βροτῶν] 
Ῥούβοι, βροτόν 1,6 284 δεῖ οταὰ. 6Ο' 28ὅ ἐχϑροῖσι 1,., ν 86ά. 1 
286 διδόντας] ὀφλόντας Νόποῖκ | δὐμοὶ 17, ́ , ἴῃ τηᾶγρ. ὃ ἐμοὶ 7 290 οὐκ 
ἔστιν] Ἡογπογάθῃ, εὐκλεὴς 1,)0Ἃ (ΣΧ ν. 288) 298 αἰσχροῖσι) Η. ϑίορμαε- 
ηπ5, ἐχϑροῖσι Πα 296 ἥξει (΄, οοΥΥ. α ] ὕπο] ἄνω Νᾷυθοκ 801 ὑπο- 
βαλὼν] Βτύποκ, ὑπολαβὼν 1,6 | φίλ᾽ ἂν τύχοις] Ἡ. ϑύθρμαπαβ, φίλ᾽ ἂν 
τέμοις 1,06], ἴπ ταᾶτρ. γρο. φίλ᾽ ἂν τελοῖς 1,, τελοῖς Θἰϊδιη ,5 808 τόνδ᾽] 
ΒΟΙΡΒΙ, τῶνδ᾽ 1,6 806 φεύγουσι 1., ν δ. 1 φίλοις] Μαεϊμῖδο, φί- 
λοι 1,6 807 ὅμως] ἴογ. ὁμῶς 808 προκαλούμεϑ'᾽ [τὐθγτῷ Ῥοβϑὺ προ 
ογαδὰ 1), 809 ἐχκμοχϑῆ Ο΄, ἐκμοχϑεῖ 
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κι 

ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν ϑήσει ποτέ. 

ΧΟ. εἰ μὲν σϑενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων 
ἦν τίς σ᾽ ὑβρίζων, ῥαδίως ἔπαυσά τἄν᾽ 
νῦν δ᾽ οὐδέν ἐσμεν. σὸν δὲ τοὐντεῦϑεν σκοπεῖν 

ὅπως διώσῃ τὰς τύχας. ᾿Δμφιτρύων. 81 
ΑΜ. οὔτοι τὸ δειλὸν οὐδὲ τοῦ βίου πόϑος 

ϑανεῖν ἐρύκει μ᾽, ἀλλὰ παιδὶ βούλομαι 

σῶσαι τέκν᾽" ἄλλως δ᾽ ἀδυνάτων ἔοικ᾽ ἐρᾶν. 
ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε φασγάνῳ δέρη 

κεντεῖν φονεύειν, ἱέναι πέτρας ἄπο. 820 

μίαν δὲ νῶν δὸς χάριν, ἄναξ, ἱκνούμεϑα" 

κτεῖνόν μὲ καὶ τήνδ᾽ ἀϑλίαν παίδων πάρος. 
ὡς μὴ τέκν᾽ εἰσίδωμεν, ἀνόσιον ϑέαν, 
ψυχορραγοῦντα καὶ καλοῦντα μητέρα 

πατρός τε πατέρα. τἄλλα δ᾽ ἣ πρόϑυμος εἶ 89 

πρᾶσσ᾽" οὐ γὰρ ἀλκὴν ἔχομεν ὥστε μὴ οὐ ϑανεῖν. 
ΜΕ. κἀγώ σ᾽ ἱκνοῦμαι χάριτι προσϑεῖναι χάριν, 

ἡμῖν ἵν᾽ ἀμφοῖν εἷς ὑπουργήσῃς διπλᾶ" 

κόσμον πάρες μοι παισὶ προσϑεῖναι νεκρῶν. 

δόμους ἀνοίξας" νῦν γὰρ ἐκκεκλήμεϑα" 880 

ὡς ἀλλὰ ταῦτά γ᾽ ἀπολάχωσ᾽ οἴκων πατρός. 
ΑΥΚ. ἔσται τάδ᾽" οἴγειν κλῆϑρα προσπόλοις λέγω. 

κοσμεῖσϑ᾽ ἔσω μολόντες" οὐ φϑονῶ πέπλων. 
ὅταν δὲ κόσμον περιβάλησϑε σώμασιν... 

ἥξω πρὸς ὑμᾶς νερτέρᾳ δώσων χϑονί. 838 
ΜΕ. ὦ τέκν᾽, ὁμαρτεῖτ᾽ ἀϑλίῳ μητρὸς ποδὶ 

πατρῷον ἐς μέλαϑρον, οὗ τῆς οὐσίας 

ἄλλοι κρατοῦσι, τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσϑ᾽ ἡμῶν ἔτι. 
ΑΜ. ὦ Ζεῦ, μάτην ἄρ᾽ ὁμόγαμόν σ᾽ ἐκτησάμην, 

μάτην δὲ παιδὸς τὸν νεὼν ἐκλήξομεν᾽ 840 

811 χρεὼν] Ῥοιβοη, ϑεῶν Πα 5818 ἔπαυσά τἄν] Ἠατίππρ, ἐπαύ- 
σατ᾽ ἄν 1,6 820 πέτρας] Βτοάθδι, πάτρας 1,6 828 εἰσίδω μὲν 
σ 8256 ἡ] Μαμίμπῖδο, εἰ 1,6 826 μὴ οὐ] Ἠδυνοτάθῃ, μὴ 1,6 
828 ἡμῖν οτα. 7,Ο΄, δα 4. τηϑητι5 ὑθυύϊ ἴῃ 1, τηϑῃ. 560. ΒΌΡΘΙΒΟΥΙρβουαῦ 
λείπει τμῆμα τοῦ στίχου 3829 προσϑεῖναι) περιϑεῖναι Οὐ 880 δό- 
μος ΟΘ΄, ΘοΥΥ. α ] ἐκκελλείσμεϑα 76 8581 ἴον. τοῦτο 886 τέκνα 1), 
τέκν᾽ ἸΙ6΄ 888 ἔτι] μόνον Ναας 840 παιδὸς τὸν νεὼν 70, παιδὸς 
τοι νεὼν ἷ, Τοτύ. παιδὸς κοινὸν ὄνομ᾽ 
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2... 9 σὺ δ᾽ ἦσϑ᾽ ἄρ᾽ ἧσσον ἢ ᾿δόκεις εἶναι φίλος. 
ἀρετῇ δὲ νικῶ ϑνητὸς ὧν ϑεὸν μέγαν" 

παῖδας γὰρ οὐ προύδωκα τοὺς Ηρακλέουο. 

σὺ δ᾽ ἐς μὲν εὐνὰς κρύφιος ἠπίστω μολεῖν, 

τἀλλότρια λέκτρα δόντος οὐδενὸς λαβών, 845 

σῴώξειν δὲ τοὺς δοὺς οὐχ ἐπίστασαι φίλους. 

ἀμαϑής τις εἶ ϑεός. ἢ δίκαιος οὐκ ἔφυο. 

ΧΟ. αἴλινον μὲν ἐπ’ εὐτυχεῖ ΒΙΤΌΡΗ. 
μολπᾷ Φοῖβος ἰαχεῖ, 

τὰν καλλίφϑογγον κιϑάραν 860 

ἐλαύνων πλήκτρῳ χρυσέῳ" 

ἐγὼ δὲ τὸν γᾶς ἐνέρων τ᾽ ἐς ὄρφναν 

μολόντα παῖδ᾽ εἴτε Ζ΄ιός νιν εἴπω 

εἴτ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἶνιν, 
ὑμνῆσαι στεφάνωμα μό- 8δδ 

χϑων δι’ εὐλογίας ϑέλω. 
γενναίων δ᾽ ἀρεταὶ πόνων 

τοῖς ϑανοῦσιν ἄγαλμα. 

πρῶτον μὲν 4]ιὸς ἄλσος 
ἠρήμωδε λέοντος. 860 

πυρσῷ δ᾽ ἀμφεκαλύφϑη 
ξανϑὸν κρᾶτ᾽ ἐπινωτίδας 

δεινῷ χάσματι ϑηρός" 

τάν τ᾿ ὀρεινόμον ἀγρίων ΔΏΙΒΌΙ, 
Κενταύρων ποτὲ γένναν 86 

ἔστρωσεν τόξοις φονίοις, 
2 ΄ - ’ 

ἑναίρων πτανοῖς βελεσιν. 

ξύνοιδε Πηνειὸς ὁ καλλιδίνας 

μακραΐί τ΄ ἄρουραι πεδίων ἄκαρποι 

841 ἧσσον] ΕἾχ, ἥσσων 1,6 844- Ἰ ν. βυβρθοῦ 849 μολπᾷ 
οὔϊδσα Αὔμθη. ΧΙ ῥ. 619 Ὁ, Τοσὺ. πότμῳ. Οἶν. Τρ. Α. 1628 | ἔογῦ. ἰάχει 
860 καλλίφϑογγον]) Η. δύθρμϑδπμβ, καλλίφϑιτον 1. 8861 πλήκτω 6 
862 ὄρφνην 1,6 804 ἴνιν 1,0, ϑαρθογβου. υἱὸν [ 866 μόχϑρων 
α΄, οοΥΥ. 4 5861 πυρσοῦ ΗἩ. δορμεπιῃβ [ ἀφεκαλύφϑη Ο΄, μὶ Ἰῃηβουυηῦ ἢ 
864 ὀρεινόμον] Οδπίθι, ὀρεινόμων {1,60 806 ἔστρωσεν) ἈΘΙ5ΚΘ6, ἔτρωσε 
ἽΕΙ; 8609 μακραί τ᾽ ἄρουραι πεδίον τ᾽ ᾿ἀναυροῦ Ἠρουπογάθπ, τηϑ] τὴ 
μακραί τ᾽ ᾿ἀναύρου πεδίων ἄρουραι 
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καὶ Πηλιάδες ϑεράπναι 810 

σύγχορτοί τ᾽ Ὀμόλας ἔναυ- 
λοι, πεύκαισιν ὅϑεν χέρας 
πληροῦντες χϑόνα Θεσσαλῶν 

ἱππείαις ἐδάμαξον᾽" 

τάν τὲ χρυσοχάρανον 81ῦ 

δόρκα ποικιλόνωτον 

συλήτειραν ἀγρωστᾶν 

κτείνας, ϑηροφόνον ϑεὰν 

Οἰνωᾶτιν ἀγάλλει" 

τεϑρίππων τ᾽ ἐπέβα ΒΌΤΟΡ. 880 
καὶ ψαλίοις ἐδάμασε πώλους 

Διομήδεος, αἵ φονίαισι φάτναις 

ἀχάλιν᾽ ἐθόαζον 
κάϑαιμα σῖτα γένυσι, χαρμοναῖσιν 
ἀνδροβρῶσι δυστράπεζοι" 88 

περῶν δ᾽ ἀργυρορρύταν Ἕβρον 
διεπέρασε μόχϑον, 

ΜΜυκηναίῳ πονῶν τυράννῳ. 

ἄν τε Μηλιάδ᾽ ἀκτὰν 
᾿ἀναύρου παρὰ πηγὰς 890 

Κύκνον ἕξεινοδαΐκταν 

τόξοις ὥλεσεν, ᾿ἀμφαναί- 
ας οἰκήτορ᾽ ἄμικτον᾽ 

ὑμνῳδῶν τε κορᾶν ΘΕ ΙΒ 1. 

ἤλυϑεν ἑσπέριον ἐς αὐλάν, 89 

810 ϑεράπιναι α΄, ϑεράπαιναι 6 814 ἐδάμαξον) [οτῦ. ἐθόαξον. 
Οἷν. Ῥῃοθη. 1794 810 δόρκα] Πιπαογέ, δόρκαν 71 6’ 5811 σῦν τ᾽ ἀἁτη- 
ρὸν ΥΔΙΚΘΠΟΙα | ἀγρωστᾶν) Οδπηΐον, ἀγρώσταν 24, ἀγγρώσταν 6΄, ἴογύ. 
ἀγρωτᾶν 819 Οἰνωᾶτιν] ὁχ ἨθβγοΏϊο, οἰνόα τίν᾽ 1,6΄, ἴῃ τηδῖρ.. γρ. 
τὴν ἀγάλλει. Βοτρῦο ζ ΒΌΡΟΙ εν 1), 882. Τοχὺ. φονίοισι 888 ἐδάϊξον 
Ηδυθαπρ 884 κάϑαιμα] Βγοᾶθδα, καϑ'᾽ αἷμα 1,6  γέννυσι 1 88 ἀν- 
δροβρῶσι ἴῃ ὩΡΟΡῪ. Ῥα115., ἀνδροβῶσι 1,6 886 περῶν] ὈιΙπάοτί, πέ- 
ραν 7,6 1 ἀργυρορύταν 6' | ἕβρον 1,6, ἔβρον ἱ 881 διεπέρασ᾽ 1,06, 
ἐξεπέρασ᾽ 1, ἐξέπραξε (ν61] ἐξέπρασσε) Ὀϊπαοτῇ [ μόχϑον] Μαβργανθ, ὄχϑον 
ΤΟ 889 ἄν τε] Μυβσταᾶνθ, τάν τε 7.6 ] Μηλιάδ᾽ Ἠδηήδηπ, Πη- 
λιάδ᾽ 176 891 Κύκνον ξεινοδαΐχταν] ΡΗυρ, κύκνον δὲ ξενοδαίκταν 
16 894 ὑμνῳδῶν τὲ κορᾶν] Νάποκ, ὑμνωδούς τὲ κόρας 1, (Ἷ 

Ἡπαντῖρία 65, Ἡθτοα]68. 2 
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χρύσεον πετάλων ἀπὸ μηλοφόρων 
χερὶ καρπὸν ἀμέρξων, 

δράκοντα πυρσόνωτον, ὅς σφ᾽ ἄπλατον 
ἀμφελικτὸς ἕλικ’ ἐφρούρει, 

κτανών" ποντίας ϑ' ἁλὸς μυχοὺς 400 
εἰσέβαινε, ϑνατοῖς. 

γαλανξίας τιϑεὶς ἐρετμοῖς" 

οὐρανοῦ ϑ᾽ ὑπὸ μέσσαν 
3 [4 Υ, [κι 

ἑλαύνει χέρας ἕδραν, 

άτλαντος δόμον ἐλϑών, 40ὅ 
ἀστρωπούς τὲ κατέσχεν οἷἵ- 
κους εὐανορίᾳ ϑεῶν᾽ 

τὸν ἱππευτάν τ᾽ ᾿Δ“μαξόνων στρατὸν ΒΙΤΌΡΗ. 
Μαιῶτιν ἀμφὶ πολυπόταμον 

ἔβα δι’ Εὔξεινον οἶδμα λίμνας, 410 
τίν᾽ οὐκ ἀφ᾽ ᾿Ελλανίας 
ἄγορον ἁλίδας φίλων, 

κόρας ᾿4ρείας πέπλων 
χρυσεόστολον φάρος, 

ξωστῆρος ὀλεϑρίους ἄγρας. 41 

τὰ κλεινὰ δ᾽ “Ελλὰς ἔλαβε βαρβάρου κόρας 
λάφυρα, καὶ σῴξεται Μυκήναις. 

τάν τὲ μυριόκρανον 

πολύφονον κύνα “έρνας 420 
ὕδραν ἐξεπύρωδσεν 

βέλεσί τ᾽ ἀμφέβαλ᾽ ἰόν, 

τὸν τρισώματον οἷσιν ἔ- 

κτα βοτῆρ᾽ ἘΕρυϑείας. 

890 χρύσεον) ΥΥ 8ΔΙκοῆ6]4, χρυσέων 1,6 ] μηλοφόρων (΄, μηλοφόρον 
1, 898 ὅς σφ᾽] Ποιγηδηη, ὃς 7.6 899 ἀμφελικτὸς} ϑδ'οδ!σον, ἀμφε- 
λικτὸν 1,06΄, ἀμφ᾽ ἑλικτὸν ἱ 402 γαλανείας] Ηραίμῃ, ταλανίας 1,6, 
γαλάνειαν Ὑ͵ΠΔτηονὐχ 40 ἔοτύ. Ἄτλαντος πόνον ἀϑλῶν 400 ἀστρω- 
πούς 1,. 564 Ιηὐθὲ στ οὔ ρ τϑϑαζῶ, ἀστερωπούς Ο' [ ἴοτῦ. κατεῖχεν 
412 ἀγορῶν 1,6΄, ἄγορον ἰ 418 5α. ἔογῦ. κόρας ᾿ἀρείας φάρος χρυσεό- 
στολον μέτα. Οἷγ. ἨρΙδ0114. 2817 417 σῴζεται] ῬΗυρΚ, σώξετ᾽ ἐν 17,6 

420 πολύφονον] Ἡ. ύορμδμμβ, πολύφωνον 1,6 421 ὕδραν [1,, 568 
9 6Χ 8δ11ὦ 110. οοΥΥ. 1 ἐξεπύρωσε 1,6. Οἷν. ρβγοι. ἐξεπύρωσεν" ἐξέϑλι 
ψεν (ἐξέϑυψεν ΑΌΓΥΘΒΟΠ) 422 ἀμφέβαλ᾽ ἰόν] 5ογρδὶ, ἀμφέβαλε 1,6 
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δρόμων τ᾽ ἄλλων ἀγάλματ᾽ εὐτυχῆ δηὐϑῦν. 49ῦ 

διῆλϑε' τόν τὲ πολυδάκρυον 

ἔπλευσ᾽ ἐς “Ἧιδαν, πόνων τελευτάν, 

ἵν᾽ ἐχπεραίνει τάλας 
βίοτον οὐδ᾽ ἔβα πάλιν. 
στέγαι δ᾽ ἔρημοι φίλων, 480 
τὰν δ᾽ ἀνόστιμον τέκνων 

Χάρωνος ἐπιμένει πλάτα ; 
βίου κέλευϑον ἄϑεον ἄδικον" ἐς δὲ σὰς 

χέρας βλέπει δώματ᾽ οὐ παρόντος. 48 σι 

εἰ δ᾽ ἐγὼ σϑένος ἥβων 

δόρυ τ᾽ ἔπαλλον ἐν αἰχμᾷ 

Καδμείων τὲ σύνηβοι, 
’; “᾿ ’ 

τέχεσιν ἂν προπαρέσταν 

ἀλκᾷ" νῦν δ᾽ ἀπολείπομαι 440 
τᾶς εὐδαίμονος ἥβας. 

ἀλλ᾽ ἐσορῶ γὰρ τούσδε φϑιμένων 
ἔνδυτ᾽ ἔχοντας, τοὺς τοῦ μεγάλου 
[δή ποτε παῖδας] τὸ πρὶν Ἡρακλέους. 
ἄλοχόν τε φίλην ὑποσειραίους 440 

ποσὶν ἕλκουσαν τέκνα καὶ γεραιὸν 
πατέρ᾽ Ἡρακλέους. δύστηνος ἐγώ, 

δακρύων ὡς οὐ δύναμαι κατέχειν 
γραίας ὕσσων ἔτι πηγάς. 4560 

ΜΕΠΑΡΑ. 

εἶεν" τίς ἱερεύς, τίς σφαγεὺς τῶν δυσπότμων 

ἢ τῆς ταλαίνης τῆς ἐμῆς ψυχῆς φονεύς; 
ΑἹ 2Ξ.»ϑ » ΟῚ ΄ 2 3, ΄ 
ἑτοιμ᾽ ἄγειν τὰ ϑύματ᾽ εἰς “Ἧιδου τάδε. 

ὦ τέκν᾽, ἀγόμεϑα ξεῦγος οὐ καλὸν νεκρῶν, 

426 τόν τε πολυδάκρυον)] ΝΥ ΑΚΕΠο]ἃ, τὸν πολυδάκρυτον 1, Θ᾽ 
421 ἔπλευσεν ἀίδαν ΟΓ'͵ 428 ἐχπεραίνει) Ηϑαΐῃ, ἐκπεράνη 1 α΄ 48 δώ- 
ματ᾽ οὐ παρόντος] Νυβρτᾶνθ, σῶμα τοῦ παρόντος 1,6 489 πρόπαρ 
ἔσταν 1,0], παρέσταν ἰ 441 τᾶς (τὰς 6) εὐδαίμονας 1,0’, τᾶς εὐδαί- 
μονος ΔΡΟΡΥ. ῬΔ118. 442 εἰσορῶ ΟαΟῈἝῈἝ;.ἕ: 448 ἔνδυτ᾽ ] Ηθαύίῃ, ἔνδυμ᾽ 1,6 

444 δή ποτε παῖδας αἀρ]ανιὺ Νδῦοῖ 440 ὑποσειραίους)] ΜυβργδγΘ, 
ὑπὸ σειραίοις 7Π Γ΄. 402 ἀρ]οῦ Ῥᾶδ]οΥῪ 404 ἀγόμεϑα 1,6΄, ἀγόμεσϑα 
ἰ} νεκρῶν ΟΟΥΥ. ΔΡΟΡΥ. Ῥαγ15., νεκρόν 1,6 

Ω Ἔ 
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ὁμοῦ γέροντες καὶ νέοι καὶ μητέρες. 4δῦ 
ὦ μοῖρα δυστάλαιν᾽ ἐμή τε καὶ τέκνων 
τῶνδ᾽, οὺς πανύστατ᾽ ὄμμασιν προσδέρκομαι. 
ἔτεκον μὲν ὑμᾶς, πολεμίοις δ᾽ ἐθρεψάμην 
ὕβρισμα κἀπίχαρμα καὶ διαφϑοράν. 

φεῦ" ! 

ἢ πολύ γε δόξης ἐξέπεσον εὐέλπιδος, 400 
ἣν πατρὸς ὑμῶν ἐκ λόγων ποτ᾽ ἤλπισα. 
σοὶ μὲν γὰρ 'ἄργος ἔνεμ᾽ ὁ κατϑανὼν πατήρ, 
Εὐρυσϑέως δ᾽ ἔμελλες οἰκήσειν δόμους 
τῆς καλλικάρπου κράτος ἔχων Πελασγίας, 

στολήν τὲ ϑηρὸς ἀμφέβαλλε σῷ κάρα 40 

λέοντος, ἧπερ αὐτὸς ἐξωπλίζετο᾽ 
σὺ δ᾽ ἦσϑα Θηβῶν τῶν φιλαρμάτων ἄναξ, 

ἔγκληρα πεδία τἀμὰ γῆς κεχτημένος. 

ὡς ἐξέπειϑες τὸν κατασπείραντά δε" 

ἐς δεξιάν τὲ σὴν ἀλεξητήριον 470 
ξύλον καϑίει δαιδάλου, ψευδῆ δόσιν. 

σοὶ δ᾽ ἣν ἔπερσε τοῖς ἑκηβόλοις ποτὲ 
τόξοισι δώσειν Οἰχαλίαν ὑπέσχετο. 

τρεῖς δ᾽ ὄντας ὑμᾶς τριπτύχοις τυραννίσι 

πατὴρ ἐπύργου μέγα φρονῶν εὐανδρίᾳ. 41ὅ 

ἐγὼ δὲ νύμφας ἠχροϑινιαζόμην, 

κήδη συνάπτουσ᾽, ἔκ τ᾽ ᾿4ϑηναίων χϑονὸς 

Σπάρτης τε Θηβῶν 9'. ὡς ἀνημμένοι κάλωῳς 
πρυμνησίοισι βίον ἔχοιτ᾽ εὐδαίμονα. 

καὶ ταῦτα φροῦδα᾽ μεταβαλοῦσα δ᾽ ἡ τύχη 480 

νύμφας μὲν ὑμῖν Κῆρας ἀντέδωκ᾽ ἔχειν, 

ἐμοὶ δὲ δάκρυα λουτρὰ δυστήνοις φέρειν. 

4ῦ06 ἐμή] ΚΙτΟΒΠΟΗ͂, ἐμῶν 1.6] 451 τούὐσδ᾽ 17,Ο΄. τῶνδ᾽ ΟΘΟΥΥ. ΔΡΟΡΥ. 
Ῥδ.]5. 400 γε... ἐξέπεσον εὐέλπιδος)] ΗἩ. Η]γ26]1, με... ἐξέπαισαν (αι 
ΟΧ 8 ΟΟΥΥ. [)ὴ ἐλπίδες 7,6 406 ἀμφέβαλλε] Οδηΐογ, ἀμφέβαλες 1,6 
4609 ἐξέπειϑες] Ηδητήδημ, ἐξέπειϑε 1,6΄. οΥθαβ ἴουὺ. ροϑῦ 418 ἰγϑηβρο- 
πθηἀθΒ 470 τὲ] Μυβρυανο, δὲ 7 ΘΟ. 471 δαιδάλου] Μαινάλου ῬΗυρκΚ 
6]. Ῥτγοροχί. ΓΝ 9, 195 Ῥοβὺ 478 Ἰθοσπϑιη βὐαθαϊῦ Μ. Ἡδαρὺ 414 ὄν- 
τας ὑμᾶς) Οδπίοη, ὄντας 1, (Ἃ΄ ] τριπτύχους ΒΌΡΘΥΒΟΥ. οἰς α΄ Α41ῦ εὐαν- 

δρίᾳ] Ἐ]ΙΉΒ]ΘΥ, ἐπ᾽ ἀνδρίᾳ 16 41| συνάπτουσ᾽ ] ΚΙιτοΒΠοΗ, συνάψουσ᾽ 
176 418 ϑηβῶν τε 1, 482 δυστήνοις φέρειν] Βοίμο, δύστηνος φρε- 
νῶν 1,0 
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πατὴρ δὲ πατρὸς ἑστιᾷ γάμους ὅδε, 
“Ἵϊιδην νομίζων πενϑερόν, κῆδος πικρόν. 
ὥμοι, τίν᾽ ὑμῶν πρῶτον ἢ τίν᾽ ὕστατον ΑΒῦ 
πρὸς στέρνα ϑῶμαι; τῷ προσαρμόσω στόμα; 
τίνος λάβωμαι; πῶς ἂν ὡς ξουϑόπτερος 

μέλισσα συνενέγκαιμ᾽ ἂν ἐκ πάντων γόους, 

ἐς ἕν δ᾽ ἐνεγκοῦσ᾽ ἀϑρόον ἀποδοίην δάκρυ; 
ὦ φίλτατ᾽. εἴ τις φϑόγγος εἰσακούεται 490 
ϑνητῶν παρ᾽ “Ἥιδῃ. σοὶ τάδ᾽, Ηράκλεις, λέγω" 
ϑνήσκει πατὴρ σὸς καὶ τέκν᾽, ὄλλυμαι δ᾽ ἐγώ, 
ἣ πρὶν μακαρία διὰ σ᾽ ἐκλῃξόμην βροτοῖς. 
ἄρηξον, ἐλϑὲ καὶ σκιὰ φάνηϑί μοι᾿ 

ἅλις γὰρ ἐλϑὼν κἂν ὄναρ γένοιο σύ" 496 

κακοὶ γάρ εἰσιν οἱ τέχνα κτείνουσι σά. 

ΑΜ. σὺ μὲν τὰ νέρϑεν εὐτρεπῆ ποιοῦ, γύναι" 
ἐγὼ δὲ σ᾽, ὦ Ζεῦ, χεῖρ᾽ ἐς οὐρανὸν δικὼν 
αὐδῶ, τέκνοισιν εἴ τι τοισίδ᾽ ὠφελεῖν 

μέλλεις, ἀμύνειν, ὡς τάχ᾽ οὐδὲν ἀρκέδεις. ὅ00 
καίτοι κέκλησαι πολλάκις᾽ μάτην πονῶ" 

ϑανεῖν γάρ, ὡς ἔοικ᾽, ἀναγκαίως ἔχει. 

ἀλλ᾽, ὦ γέροντες, μικρὰ μὲν τὰ τοῦ βίου. 
τοῦτον δ᾽ ὅπως ἥδιστα διαπεράσατε, 

ἐξ ἡμέρας ἐς νύκτα μὴ λυπούμενοι. δ0ῦ 
ὡς ἐλπίδας μὲν ὁ χρόνος οὐκ ἐπίσταται 

σῴξειν, τὸ δ᾽ αὑτοῦ σπουδάσας ἀφείλετο. 
ὁρᾶτ᾽ ἔμ᾽ ὅσπερ ἦ περίβλεπτος βροτοῖς 
ὀνομαστὰ πράσσων. καὶ διέπταϑ᾽ ἡ τύχη 

ὥσπερ πτερὸν πρὸς αἰϑέρ᾽ ἡμέρα μιᾷ. 610 
ὁ δ᾽ ὄλβος ὁ μέγας ἥ τὲ δόξ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ὅτῳ 

484 πικρόν] οΙΒΚΘ, πατρός ΤΠ. 6 488 συνενέγκοιμ᾽ ὈΙπάοτ 
490 φϑόγγος εἰσακούεται)] Νδιοῖ, φϑόγγον εἰσακούσεται 76 491 ϑνη- 
τῶν] ἴοτὺ. κάτω 492 ὄλλυμμαι 7,6 494 [οτῦ. φάνηϑ' ὕμως 
496 χὰἂν ὄναρ] νιον, ἱκανὸν ἂν 1, 6 496 εἰσιν οἱ] ῬΙΘΥΒΟΗ 
(εἰσί γ᾽ οἵ) οὐ Ηατγίαπρ' (εἰσιν οἵ), εἰς σέ γ᾽ οἱ 1,6, 5868 σέ γ᾽ ἴπ 110. 500. 
Υ6] γϑϑοῦ. 1. ούϑατα ἀο]οῦ Νϑαοκ 4097 εὐπρεπῆ 17, εὐτρεπῆ [(΄, 
εὐμενῆ Μυθργδνθ 499 Τοτύ. τοῖσδ᾽ ἐπωφελεῖν ὅ04 διαπεράσατε] 
Βαύμπθβ, διαπεράσετε 1,6 ὅ07 ἀφείλετο) ΒΟΙῚΡΒΙ 6χ νυ. ὅ09, διέπτατο 
1.6 ὅ08 ὁρᾶτ᾽ ἔμ᾽ ΚΙγΟΒΒΟΗ͂, ὁρᾶτέ μ᾽ 1.6 ] ἦν 16 ὅθ9 διέπταϑ'᾽᾽] 
ΒΟΙΙΡΒΙῚ ΟΧ γ. ὅ07, μ᾽ ἀφείλεϑ᾽ 1,6 ὅ11 δόξα 1,, δόξ᾽ 16 
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βέβαιός ἐστι. χαίρετ᾽" ἄνδρα γὰρ φίλον 

πανύστατον νῦν, ἥλικες. δεδόρκατε. 

ΜΕ. ἔα" 

ὦ πρέσβυ, λεύσσω τἀμὰ φίλτατ᾽" ἢ τί φῶ; 

ΑΜ. οὐκ οἶδα, ϑύγατερ᾽ ἀφασία δὲ κἄμ᾽ ἔχει. δ1Ὁ 

ΜΕ. ὅδ᾽ ἐστὶν ὃν γῆς νέρϑεν εἰσηκούομεν, 

εἰ μή γ᾽ ὄνειρον ἐν φάει τι λεύσσομεν. 
τί φημί; ποῖ᾽ ὄνειρα κηραίνουσ᾽ δρᾶν; 
οὐκ ἔσϑ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδός, γέρον. 

δεῦρ᾽, ὦ τέκν᾽, ἐχκρίμνασϑε πατρῴων πέπλων, 550 
ἴτ᾽ ἐγκονεῖτε, μὴ μεϑῆτ᾽, ἐπεὶ Διὸς 
σωτῆρος ὑμῖν οὐδέν ἐσϑ᾽ ὅδ᾽ ὕστερος. 

ἨΗἩΡΑΚΛῊΗΣ. 

ὦ χαῖρε, μέλαϑρον πρόπυλά ϑ' ἑστίας ἐμῆς, 
ὡς ἄσμενός δ᾽ ἐσεῖδον ἐς φάος μολών. 

ἔα τί χρῆμα; τέκν᾽ ὁρῶ πρὸ δωμάτων δ 
στολμοῖσι νεκρῶν κρᾶτας ἐξεστεμμένα, 

ὄχλῳ τ᾽ ἐν ἀνδρῶν τὴν ἐμὴν ξυνάορον, 
πατέρα τὲ δακρύοντα -- συμφορὰς τίνας: 

φέρ᾽ ἐκπύϑωμαι τῶνδε πλησίον σταϑείς" 
γύναι, τί καινὸν ἦλϑε δώμασιν χρέος; 580 

ΜΕ. ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ΑΜ. ὦ φάος μολὼν πατρί, 
ἥκεις, ἐσώϑης εἰς ἀκμὴν ἐλθὼν φίλοις: 

ΗΡ. τί φής; τίν᾽ ἐς ταραγμὸν ἥκομεν, πάτερ; 

ΜΕ. διολλύμεσϑα᾽ σὺ δέ, γέρον, σύγγνωϑί μοι, 

εἰ πρόσϑεν ἥρπασ᾽ ἃ σὲ λέγειν πρὸς τόνδε χρῆν" δ8ῦ 
τὸ ϑῆλυ γάρ πὼς μᾶλλον οἰκτρὸν ἀρσένων, 

καὶ τἄμ᾽ ἔϑνῃσκε τέκν᾽. ἀπωλλύμην δ᾽ ἐγώ. 

ΗΡ. ἪἌπολλον, οἵοις φροιμίοις ἄρχῃ λόγου. 

ὅ16 1΄π6 018 ρυδθῆχα ἴῃ 7) ὅ17 λεύσομεν 1,06 ὅ18 ὁρᾶν] Μυϑ- 
στῶν, ὁρῶ 76 ὅ20 ἐκκρήμνασϑε 1,6 ́  ὅ24 σέ γ᾽ εἶδον Ἰμχοῖδη. 
Νϑογοῖη. 1 | ἐς ῖὸ 76 28 συμφορὰς τίνας οὖ ἴῃ τηδΙρ'. γρ. συμ- 
φοᾶς τινος ἢ συμφοὰς τ᾽ (ἀθδηϊὺ ΟΠαγδ) 1., συμφοράς τινας α΄, ὅ80 δώ- 
μασι, 7,6 ὅ81 4Μ. οτα. 1,66, ταϊουροβυῖὺ Ο. ΕῪΘΥ 582. φηΐθ νϑὺ- 
Βα1η τῶβ, ἰὼ ἢ) [| ἥκεις] τέκνοις τ᾿ 98 0Ο0Ό5, ἴοτύ. τέκνοις τε, σωϑεὶς .. 

ἦλϑες ὅ8ῦ τόνδ᾽ ἐχρῆν 1,, τῶνδ᾽ ἐχρῆν Ο 
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ΜΕ. τεϑνᾶσ᾽ ἀδελφοὶ καὶ πατὴρ οὑμὸς γέρων. 
ἩἫΡ, πῶς φής; τί δράσας ἢ δορὸς ποίου τυχών; ὅ40 

ΜΕ. Μύκος σφ᾽ ὁ καινὸς γῆς ἄναξ διώλεσεν. 

ἫΗΡ ὅπλοις ἀπαντῶν ἢ νοσησάσης χϑονός; 

ΜΕ. στάσει" τὸ Κάδμου δ᾽ ἑπτάπυλον ἔχει κράτος. 
ΗΡ. τί δῆτα πρὸς σὲ καὶ γέροντ᾽ ἦλϑεν φόβος; 
ΜΕ. κτενεῖν ἔμελλε πατέρα κἀμὲ καὶ τέκνα. δ4Ὁ 
ΗΡ, τί φής; τί ταρβῶν ὀρφάνευμ᾽ ἐμῶν τέκνων; 

ΜΕ. μή ποτε Κρέοντος ϑάνατον ἐκχτισαίατο. 

ΗΡ, κόσμος δὲ πέπλων τίς ὅδε νερτέροις πρέπων: 
ΜΕ. ϑανάτου τάδ᾽ ἤδη περιβόλαι᾽ ἀνήμμεϑα. 

ΗΡ. καὶ πρὸς βίαν ἐϑνήσκετ᾽; ὦ τλήμων ἐγώ. δδ0 
ΜΕ. φίλων γ᾽ ἔρημοι" σὲ δὲ ϑανόντ᾽ ἠκούομεν. 
ΗΡ πόϑεν δ᾽ ἐς ὑμᾶς ἥδ᾽ ἐσῆλϑ᾽ ἀϑυμία:; 
ΜΕ. Εὐρυσϑέως κήρυκες ἤγγελλον τάδε. 

ΗΡ. τί δ᾽ ἐξελείπετ᾽ οἶκον ἑστίαν τ᾽ ἐμήν; 

ΜΕ. βίᾳ, πατὴρ μὲν ἐκπεσὼν στρωτοῦ λέχους. δδῦ 
ΗΡ. κοὐκ ἔσχεν αἰδῶ τὸν γέροντ᾽ ἀτιμάσαι; 

ΜΕ. αἰδῶ γ᾽ --- ἀποικεῖ τῆσδε τῆς ϑεοῦ πρόσω. 

ΗΡ. οὕτω δ᾽ ἀπόντες ἐσπανίξομεν φίλων; 

ΜΕ. φίλοι γάρ εἰσιν ἀνδρὶ δυστυχεῖ τίνες; 

ΗΡ, μάχας δὲ Μινυῶν ἃς ἔτλην ἀπέπτυσαν; ὅ60 

ΜΕ. ἄφιλον, ἵν᾽ αὖϑίς σοι λέγω, τὸ δυστυχές. 
ΗΡ, οὐ ῥίέψεϑ᾽ “ἫἯἽιδου τάσδε περιβολὰς κόμης 

καὶ φῶς ἀναβλέψεσϑε τοῦ κάτω σκότου 

φίλας ἀμοιβὰς ὄμμασιν δεδορκότες; 

ἐγὼ δέ νῦν γὰρ τῆς ἐμῆς ἔργον χερός" ὅ6ὅ 
πρῶτον μὲν εἶμι καὶ κατασκάψω δόμους 
καινῶν τυράννων, κρᾶτα δ᾽ ἀνόσιον τεμὼν 

ῥδίψῳ κυνῶν ἕλκημα᾽ Καδμείων δ᾽ ὅσους 

ὅ89---ΟΣ 1 1.,, δ40---Ο2 1ῃ 6΄ Ἰ]πΘο]ὰθ ρυϑθῆχδθ ρΥῸ πούϊθ ὅ40 δο- 
ρὸς] μόρου Ῥυτροϊ]ὰ ὅ41 καινὸς} Ε]ΤΊΒ]6γ, κλεινὸς 7.6 548. δ᾽] 
Βοῦγοθ, γ᾽ 1,6 || ἑπτάπυλον)] ὠγύγιον Νϑθοῖ ὅ4δ χτενεῖν] ΒΟΙ1051, 
κτείνειν 1,6 ὅ48 πέπλων .. πρέπων ἴῃ ΡΟΡΥ. ΡΑ115., παίδων .. πέ- 
πλων 76 ὅά49 νανάτου Ρ΄ τάδ᾽ δρορτγ. Ρδ115., τά δ᾽ 1,6 | ἐνήμμεϑα 
Κιγοβποῖ δδ1 φίλων γ᾽] Ηοητηδημ, φίλων 1,6 δῦ δ᾽ ἄρ᾽ ὑμᾶς 
ΚΙγομμοΙ δ65617 αἰδῶ γ᾽] ϑοα!σον, αἰδώς γ᾽ 1,, αἰδὼς δ᾽ αἝ:. δ68 κά- 
τοι Ο΄, ΟΟΥΥ. 4] σκότου Νϑαοϊς, σκότους 176 ὅθά ὄμμασι 76 568 ἕλ- 
κυσμα ἈΘΙΒΙκΘ, ξλχηϑρα Νὅυοκ 
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κακοὺς ἐφηῦρον εὖ παϑόντας ἐξ ἐμοῦ, 
τῷ καλλινίκῳ τῷδ᾽ ὅπλῳ χειρώσομαι" ὅ10 
τοὺς δὲ πτερωτοῖς διαφορῶν τοξεύμασι 

νεκρῶν ἅπαντ᾽ ᾿Ισμηνὸν ἐμπλήσω φόνου, 
Ζίρκης τε νᾶμα λευκὸν αἱμαχϑήσεται. 

τῷ γάρ μ᾽ ἀμύνειν μᾶλλον ἢ δάμαρτι χρὴ 
καὶ παισὶ καὶ τεκόντι; χαιρόντων πόνοι" δῦ 
μάτην γὰρ αὐτοὺς τῶνδε μᾶλλον ἤνυσα. 

καὶ δεῖ μ’ ὑπὲρ τῶνδ᾽, εἴπερ οἵδ᾽ ὑπὲρ πατρός, 
ϑνήσκειν ἀμύνοντ᾽- ἢ τί φήσομεν καλὸν 
ὕδρᾳ μὲν ἐλϑεῖν ἐς μάχην λέοντί τε 

Εὐρυσϑέως πομπαῖσι, τῶν δ᾽ ἐμῶν τέκνων ὅ80 
οὐκ ἐχπονήσω ϑάνατον; οὐκ ἄρ᾽ ᾿Ηρακλῆς 
ὁ καλλίνικος ὡς πάροιϑε λέξομαι. 

ΧΟ. δίκαια τοὺς τεκόντας ὠφελεῖν τέκνα 

πατέρα τὲ πρέσβυν τήν τε κοινωνὸν γάμων. 

ΑΜ. πρὸς σοῦ μέν, ὦ παῖ, τοῖς φίλοις τ᾽ εἶναι φίλον δ8ῦ 

τά τ᾿ ἐχϑρὰ μισεῖν" ἀλλὰ μὴ ᾿᾽πείγου λίαν. 

ΗΡ, τί δ᾽ ἐστὶ τῶνδε ϑᾶσσον ἢ χρεών, πάτερ: 

ΑΜ. πολλοὺς πένητας. ὀλβίους δὲ τῷ λόγῳ 

δοκοῦντας εἶναι συμμάχους ἄναξ ἔχει, 

οἱ στάσιν ἔϑηκαν καὶ διώλεσαν πόλιν 590 

ἐφ᾽ ἁρπαγαῖσι τῶν πέλας, τὰ δ᾽ ἐν δόμοις 
δαπάναισι φροῦδα διαφυγόνϑ᾽ ὑπ᾽ ἀργίας. 

ὥφϑης ἐσελθὼν πόλιν" ἐπεὶ δ᾽ ὥφϑης, ὅρα 

ἐχϑροὺς ἀϑροίσας μὴ παρὰ γνώμην πέσῃς. 

ΗΡ μέλει μὲν οὐδὲν εἴ μὲ πᾶσ᾽ εἶδεν πόλις" δὅ9 

ὅ609 ἐφεῦρον 13, εὐφεῦρον Οἱ δ 11 -- 8. νϑυϑιι ΒΒ ΘΟ] 5171 το- 
ξεύμασιν ἰ ὅτ χερόντων (δ΄, ΟΟΥΤ. ᾳ | τεκόντι] Υ ΔΚΕΠ6]4, γέροντι 17 6 

δ16 ἀο]οὺ Ἠογσογᾶθη, ὅ760---82 Ἠο] ποθ 681 ἐχπονήσω ϑάνατον) 
ἐχπονεῖν σωτήρι᾽ Ἠατύαηρ' ὅ82 πάρονϑε] ΕἸτηβΙον, πάροιϑεν 1,6 
ὅ88 ΧΟ. οτι. 1,64, ἀααϊαϊὺ Τὺ | δίκαιά τοι τεκόντα σ᾽ Ηρουνογάθμ, 
ἔογύ. δίκαια τὸν τεκόντα σ᾽ ὅ8ὅ φίλοις τ᾽] Ἀϑαρητηδομου, φίλοις 1.6 

ὅ86 Μαραγδθ ποίδι ουϑϑᾶ ἴῃ (( ὅδ: ΑἸΩΡΒ Υ̓ Ομ. πούδ ούῶδῶ Μο- 
ΘάΤΘΘ. ΠΟΙΉΘΠ ῬΙΔΘΒΟΙρ51Ὁ ὅ88 πούδιη οπι. (ὐ, ΑἸΩΡ ΒΥ ΟΠΙ5. Ῥτδθ- 
Βοϊρϑιὺ 4] δὲ ογα. ΟΘ΄, Βυρουβοσ. 5 ὄθ90 πόλιν 1, πάλιν 6. δ92 ὑπ᾽ 
ἀργίας] σοῦ βραδύνοντος ΒΌΡΟΥΒΟΥ. 7) ὅ98 [οτύ. ὥφϑης δ᾽ | ἐσελϑὼν] 
ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ἐπελθὼν 1,6 ὅ94 ἐχϑρὸς 6Ο΄, ΟΟΥΥ. ὅθ. ΗΡ. οἵα. οἷς 
οαά, 1, εἶδε 1,, εἶδεν 1 
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ὄρνιν δ᾽ ἰδών τιν᾽ οὐκ ἐν αἰσίοις ἕδραις, 
ἔγνων πόνον τιν᾽ ἐς δόμους πεπτωκότα" 
ὥστ᾽ ἐκ προνοίας κρύφιος εἰσῆλθον πόλιν. 

ΑΜ. καλῶς" παρελθὼν νῦν πρόσειπέ ὃ' ἑστίαν 

καὶ δὸς πατρῴοις δώμασιν σὸν ὄμμ᾽ ἰδεῖν. 600 
ἥξει γὰρ αὐτὸς σὴν δάμαρτα καὶ τέκνα 

ἕλξων φονεύσων κἄμ᾽ ἐπισφάξων ἄναξ᾽ 

μένοντι δ᾽ αὐτοῦ πάντα δοι γενήσεται 
τῇ τ᾽ ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς" πόλιν δὲ σὴν 
μὴ πρὶν ταράξῃης πρὶν τόδ᾽ εὖ ϑέσϑαι, τέκνον. θοῦ 

ΗΡ. δράσω τάδ᾽: εὖ γὰρ εἶπας" εἶμ᾽ ἔσω δόμων. 
χρόνῳ δ᾽ ἀνελθὼν ἐξ ἀνηλίων μυχῶν 
“Διδου Κόρης τ᾽ ἔνερϑεν οὐχ ἀτιμάσω 
ϑεοὺς προσειπεῖν πρῶτα τοὺς κατὰ στέγας. 

ΑΜ. ἦλϑες γὰρ ὄντως δώματ᾽ εἰς “ἫἯιδου. τέκνον; 6010 

ΗΡ, καὶ ϑῆρά γ᾽ ἐς φῶς τὸν τρίκρανον ἤγαγον. 

ΑΜ. μάχῃ κρατήσας ἢ ϑεᾶς δωρήματα; 

ΗΡ, μάχῃ; τὰ μυστῶν δ᾽ ὄργι᾽ ηὐτύχησ᾽ ἰδών. 

᾿ΑΜ. ἢ καὶ κατ᾽ οἴκους ἐστὶν Εὐρυσϑέως ὃ ϑήρ; 
ΗΡ, Χϑονίας νιν ἄλσος ᾿Ερμιών τ᾽ ἔχει πόλις. 6015 

ΑΜ. οὐδ᾽ οἶδεν Εὐρυσϑεύς σὲ γῆς ἥκοντ᾽ ἄνω: 
ΗΡ. οὐκ οἶδ᾽, ἵν ἐλϑὼν τἀνϑάδ᾽ εἰδείην πάρος. 

ΑΜ. χρόνον δὲ πῶς τοσοῦτον ἦσϑ᾽ ὑπὸ χϑονί; 
ΗΡ, Θησέα κομίζων ἐχρόνισ᾽ ἐξ “Ἧιδου, πάτερ. 

ΑΜ. καὶ ποῦ ᾽στιν; ἢ γῆς πατρίδος οἴχεται πέδον; 620 
ΠΡ, βέβηκ᾽ ᾿4ϑήνας νέρϑεν ἄσμενος φυγών. 

ἀλλ᾽ εἶ, δμαρτεῖτ᾽, ὦ τέκν᾽, ἐς δόμους πατρί" 
καλλίονές τἄρ᾽ εἴσοδοι τῶν ἐξόδων 

πάρεισιν ὑμῖν. ἀλλὰ ϑάρδος ἴδχετε 
᾽ Ἵ, καὶ νάματ᾽ ὄσσων μηκέτ᾽ ἐξανίετε" θ9ὅ 

ὅ98 πόλιν] Νάποϊς, χγϑόνα Τ6 ὅ99 παρελϑ'ὼν] 5ΟΥ051, προσελ- 
ϑὼν 7.6 6004 δὲ] 1,.. ΠΙπαογῇ, τε 7.6 6006 μὴ συνταράξῃς Ε]τη8- 
16Υ, μὴ πρὼ ταράξῃς Ε΄. ὅτ. ϑομιρϊαύ 008 Κόρης τ᾽] ΠΘΙΒΚΟ, κόρης 
1,6 611---21 ἴῃ 7., 612-21 1ηὴ ΟΘ΄ ]]ηθ0]86 Ῥ1Ὸ ποὺϊβ ρυϑθῆχϑθ 
611 τρίκρανον] ῬΊΘγΒοι, τρικάρανον {,0΄Φ τρικάρηνον ἰ 612 δωρήματα] 
Ῥαϊθυ, δωρήμασι 17,6 618 εὐτύχησ᾽ 1,6 614 εὐρυσϑέος] 11, 
ΟΙ17 οἶδ᾽, ἵν᾽] Μαύίῃῖαο, οἶδεν 76 619 ἐξ “Ἄιδου] Οδπίον, ἄδου 1,06, 
ἐν ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ὦ θ02ὅ ἐξανίετε)] Ηοαΐμ, ἐξανύετε 1,6 
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σύ τ᾽, ὦ γύναι, μοι σύλλογον ψυχῆς λαβὲ 

τρόμου τὲ παῦσαι, καὶ μέϑεσϑ' ἐμῶν πέπλων᾽ 
οὐ γὰρ πτερωτὸς οὐδὲ φευξείω φίλους. 

ᾶ; 
οἵδ᾽ οὐκ ἀφιᾶοσ᾽, ἀλλ᾽ ἀνάπτονται πέπλων 
τοσῷδε μᾶλλον" ὧδ᾽ ἔβητ᾽ ἐπὶ ξυροῦ 680 
ἀκμῆς; λαβών γε τούσδ᾽ ἐφολκίδας χεροῖν 

ναῦς ὡς ἐφέλξω" καὶ γὰρ οὐκ ἀναίνομαι 

ϑεράπευμα τέκνων. πάντα τἀνϑρώπων ἴσα" 

φιλοῦσι παῖδας οἵ τ᾿ ἀμείνονες βροτῶν 

οἵ τ᾿ οὐδὲν ὄντες" χρήμασιν δὲ διάφοροι" θ8ὅ 
ἔχουσιν, οἱ δ᾽ οὔ" πᾶν δὲ φιλότεκνον γένοςρ. 

ΧΟ. ἃ νξεότας μοι φίλον αἰεί" τὸ δὲ γῆρας ἄχϑος 5ίἴτορῃ. 

βαρύτερον Αἴτνας σκοπέλων 

ἐπὶ κρατὶ κεῖται, 640 
βλεφάρων σκοτεινὸν 

φάος ἐπικαλύψαν. 

μή μοι μήτ᾽ ᾿4σιήτιδος 
τυραννίδος ὄλβος εἴη, 

μὴ χρυσοῦ δώματα πλήρη θ4ὅ 

τᾶς ἥβας ἀντιλαβεῖν, 

ἃ καλλίστα μὲν ἐν ὄλβῳ, 

καλλίστα δ᾽ ἐν πενία. 
τὸ δὲ λυγρὸν φόνιόν τε γῆ- 

ρας μισῶ" κατὰ κυμάτων δ᾽ 6060 

ἔρροι μηδέ ποτ᾽ ὥφελεν 
ϑνατῶν δώματα καὶ πόλεις 

ἐλϑεῖν, ἀλλὰ κατ᾽ αἰϑέρ᾽ αἰ- 
εὶ πτεροῖσι φορείσϑω. 

626 μοι (΄, 564 οἐ ἴῃ τῶ8. 501. 5 628 φευξείω] Αδτη. Ῥογύαβ, φευ- 
ξιῶ 176 629 ἀφιᾶσ᾽ Βετη65, ἀφιᾶσιν 7.6 681 ἀκμῆς] Ηατγίτηδαη, ἄξω 
1,6 1 γε] δὴ Ἠατγίτηδῃ, ἴοτῦ. δὲ ν6] νυν 6082 ναῦς] ΚΙτΟΒΠΒΟΗ͂, ναῦς δ᾽ 
16Ἃδ᾽. 6084 παῖδες ΟΘ΄, οοτΥ. 5 68 χρήμασι 1,, ν δα. 1 687 φίλον 
αἰεί, τὸ δὲ γῆρας ἄχϑος) ΕὙΙΖΒΟΠ6 (ὁχ δον. ἢ. 97, 81 ἡ νεότης μοι φί- 
λον ἀεί. τὸ δὲ γῆρας βαρύτερον Αἴτνης), φίλον, ἄχϑος τὸ δὲ γῆρας αἰεὶ 
1,6, φίλον, ἄχϑος δὲ τὸ γῆρας αἰεὶ Μυβργανθ 640 κεῖται ΔΡΟΡΎ. 
Ῥατῖβ., κεῖσαι 1,66 6042 φάος] Κ΄ Ια, φάρος 1,6 648 δ᾽ ὙΘΒ0Υ, 
γ6] οχ γ᾽ ΟΟΥ. ὦ 649 φόνιον] ἴογ!. φοβερόν 601 ὥφελε 1, 
68 5Βᾳ. ἀεὶ 1, 6΄, αἰξὶ 1 ἄρδην Ἐ΄. ὅτι. Θομχηϊαύ [ περοῖσι 1,066, πτεροῖσι 6 
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εἰ δὲ ϑεοῖς ἦν ξύνεσις καὶ σοφία κατ᾽ ἄνδρας, δ ὑ15 0. 

δίδυμον ἂν ἥβαν ἘΣ 

φανερὸν χαρακτῆρ᾽ 

ἀρετᾶς ὅσοισιν 

μέτα, κατϑανόντες τ᾽ 660 
εἰς ον ἀμ πάλιν ἁλίου 

δισσοὺς ἂν ἔβαν ΒΥΡ ὑῆης; 

ἁ δυσγένεια δ᾽ ἁπλοῦν ἂν 

εἶχεν ξόας στάδιον, 

καὶ τῷδ᾽ ἦν τούς τε κακοὺς ἂν 66 

γνῶναι καὶ τοὺς ἀγαϑούς. 

ἴσον ἅτ᾽ ἐν νεφέλαισιν ἄ- 

στρων ναύταις ἀριϑμὸς πέλει. 

νῦν δ᾽ οὐδεὶς ὅρος ἐκ ϑεῶν 

χρηστοῖς οὐδὲ κακοῖς σαφής, θτο 

ἀλλ᾽ εἵλισσόμενός τις αἱ- 

ὥ πλοῦτον μόνον αὔξει. 

οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας ΒίΓΌΡἢ. 

ΜΜούδαις συγκαταμιγνύς., 

ἁδίσταν συζυγίαν. θτῦ 

μὴ ξῴην μετ᾽ ἀμουσίας, 

αἰεὶ δ᾽ ἐν στεφάνοισιν εἴ- 
ν᾿ ἔτι τοι γέρων ἀοι- 
δὸς κελαδεῖ Μναμοσύναν᾽ 

ἔτι τὰν Ἡρακλέους θ80 
καλλίνικον ἀείδω 

παρά τε Βρόμιον οἰνοδόταν 

θὅ9 ἀρετᾶς] Ἡρητήδπῃ, ἀρετῆς 1,06 | ὅσοισι 1,6 660 54. κατϑα- 
νόντες τ᾽ εἰς] ΤΟΌΤΘΘ (καὶ ϑανόντες τὰς Ἠθεΐμ, καὶ ϑανόντες εἰς Μυϑ8- 
ΘΎδν6), καὶ ϑνατοὶ ἐς 1,0 ] αὐγὰς 1,6΄, τὰς αὐγὰς 1 ἀελίου 1,6΄, ἁλίου 1 

6064 εἶχε 1,6 | ζξόας] ὈΙπάογί, ξωᾶς ΠΟΘ 1 στάδιον] Ποῖδκθ, βιοτάν 
1,6 60 τῷδ᾽ ἦν] Ρίθογβοι, τῶδε 1,0’, τῶδὶ 1} τῶδ᾽ ἂν... κακοὺς ἣν 
ἨΘΥΤΒΠ ΟΟΥ ἐν πελάγεσσιν ἨοΥογάθη 6008 ναύταις ἀριϑμὸς] 

ἔονύ. ναύταισι, τέκμαρ | πέλει] πρέπει ΕὙΪΖΒοῆθ 011 αἰῶ] 5ουρ8ι1, αἰὼν 
716 0618 μὴ παυσαίμαν ϊο ΟἸγγ5. 82 Ρ». 4560 Ἡ. 614 ταῖς μούσαις 
1.6 οὐ δον. ἢ. 81, ὅ, ταῖς ἀδ]ανιῦ 1 οὖ οτὰ. 10 ΟἾγυ5. θτὅ ἁδίσταν 
Ὅ1ο Ομγγ8., ἡδίσταν 1,06΄ς καλλίστην ΡΙ]αὖ. Μοτ. Ὁ. 248 6160 μὴ 5ἴο- 
Ὀδθιβ, ἢ 1.6 | ἀμουσίας 1,0’, εὐμουσίας 1 611 ἀεὶ 1,06, αἰεὶ 1 618 ἔτι 
γὰρ Αἰπρη. 18 ρ. 608 Εὶ 681 ἀείδω] Ἐ]ταΒΙΘυ, ἀείσω 1.6 
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παρά τὲ χέλυος ἑπτατόνου 

μολπὰν καὶ “ίβυν αὐλόν" 

οὔπω καταπαύομεν θ8 

Μούσας. αἵ μ᾽ ἐκόρευσαν. 

παιᾶνι μὲν 4ηλιάδες ΔΗ ΟΙΒ τ. 
μουσᾶν ἀμφίπολοι τὸν 

“ατοῦς εὔπαιδα γόνον 

εἱλίσσουσι καλλίχοροι" 690 

παιᾶνας δ᾽ ἐπὶ σοῖς μελά- 
θϑροις κύκνος ὡς γέρων ἀοι- 

δὸς πολιᾶν ἐκ γενύων 

κελαδήσω" τὸ γὰρ εὖ 
τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει, . θ9ὅ 

Ζιὸς ὃ παῖς" τὸ δ᾽ εὐγενίας 

κλέος ὑπερβάλλων (ἀρετᾷ» 

μοχϑήσας τὸν ἄκυμον 

δϑῆκεν βίοτον βοοτοῖς 

πέρσας δείματα ϑηρῶν. Τ00 

ΛΎΚΟΣ. 

ἐς χαιρὸν οἴκων, ᾿Δμφιτρύων, ἔξω περᾷς" 
χρόνος γὰρ ἤδη δαρὸς ἐξ ὅτου πέπλοις 

κοσμεῖσϑε σῶμα καὶ νεκρῶν ἀγάλμασιν. 

ἀλλ᾽ εἶα. παῖδας καὶ δάμαρϑ᾽ Ἡρακλέους 
ἔξω κέλευε τῶνδε φαίνεσϑαι δόμων, τοῦ 

ἐφ᾽ οἷς ὑπέστητ᾽ αὐτεπάγγελτοι ϑανεῖν. 

ΑΜΦΙΤΡΎΩΝ. 

ἄναξ. διώκεις μ᾽ ἀϑλίως πεπραγότα 

ὕβριν 8’ ὑβρίζεις ἐπὶ ϑανοῦσι τοῖς ἐμοῖς" 

088 ἑπτάτονον (΄ 6086 χὰταπαύομεν) Ηεοτνογάθη, καταπαύσομεν 
176 680 ἐκόρευσαν]) ΠδΙΒΚο, ἐχόρευσαν 176 687 παιᾶνι] 50Υ1Ρ81, 
παιᾶνα 76 θ88 μουσᾶν] ΕΥΙύΖθομο, ὑμνοῦσ᾽ 17 6' | ἀμφίπολοι] Ά6ΙΒΚΘ, 
ἀμφὶ πύλας 1,6 690 εἱλίσσουσι] Μαβργανθ, εἱλίσσουσαι 1,6 1 καλλί- 
χοροι] Ἠρυτηδηῃ, καλλίχορον 1,60 691 παιᾶνα 1,6, παιᾶνας 1 
6906 τὸ] Νδυοᾷκ, τὰς 1,0 | εὐγενίας] Ηδητηδημ, εὐγενείας 17,6 691 κλέος] 
ΡΗυρ, πλέον 1,6  ἀρετᾷ οτα. 1,06 (λείπει, ΒΌΡΘΥΒοΥ. ἢ), ΒΌρΡρ] ον Νάαοκ 
(ἀρεταῖς ΤΎΤΙ) 698 5αᾳ. τὸν ἀκύμον᾽ ἔϑηκε 1,06, τὸν ἄκυμον ϑῆ- 
κεν ἰ, τόδ᾽ ἄκυμον ϑῆκεν οὗ βιότου Μυβργᾶνθ Τ01 περᾷς) Ηθαΐῃ, 
περᾶ 1.6 102 δαρὸν αδΟδ͵Ύ͵8'Ο 106 ὑπέστητ᾽ ] 64, ΒΥγαΡΔΟΒΙαπδ, ὑπέστητέ 
γ 16 
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ἃ χρῆν δε μετρίως, κεὶ κρατεῖς. σπουδὴν ἔχειν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκην προστιϑεῖς ἡμῖν ϑανεῖν, 7110 
στέργειν ἀνάγκη" δραστέον δ᾽ ἃ σοὶ δοκεῖ. 

ΑΥΚ. ποῦ δῆτα Μεγάρα; ποῦ τέκν᾽ ᾿Δλκμήνης γόνου; 
ΑΜ. δοκῶ μὲν αὐτήν, ὡς ϑύραϑεν εὐκάθαι, 

ΔΑΎΚ. τί χρῆμα; δόξης τίνος ἔχεις τεκμήριον; 

ΑΜ. ἱἵκέτιν πρὸς ἁγνοῖς ἑστίας ϑάσσειν βάϑροις 71 

ΔΑΥΚ. ἀνόνητά γ᾽ ἱκετεύουσαν ἐκσῶσαι βίον. 
ΑΜ. καὶ τὸν ϑανόντα γ᾽ ἀνακαλεῖν μάτην πόσιν. 

ΑΥΚ. ὃ δ᾽ οὐ πάρεστιν οὐδὲ μὴ μόλῃ ποτέ. 
ΑΜ. οὔκ, εἴ γε μή τις ϑεῶν ἀναστήδειέ νιν. 

ΑΥὙΚ. χώρει πρὸς αὐτὴν κἀκκόμιξε δωμάτων. 720 
ΑΜ. μέτοχος ἂν εἴην τοῦ φόνου δράσας τόδε. 
ΑΥὙΚ. ἡμεῖς, ἐπειδὴ σοὶ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐνϑύμιον, 

οἵ δειμάτων ἔξωϑεν ἐκπορεύσομεν 

σὺν μητρὶ παῖδας. δεῦρ᾽ ἕπεσϑε. πρόσπολοι. 
ὡς ἂν σχολὴν λύσωμεν ἄσμενοι πόνων. τῶῦ 

ΑΜ. σὺ δ᾽ οὖν ἴϑ'᾽., ἔρχῃ δ᾽ οἱ χρεών᾽ τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἴσως 
ἄλλῳ μελήσει. προσδόκα δὲ δρῶν κακῶς 

κακόν τι πράξειν. ὦ γέροντες, ἐς καλὸν 
στείχει, βρόχοισι δ᾽ ἀρκύων δεδήσεται 
ξιφηφόροισι, τοὺς πέλας δοκῶν κτενεῖν 780 

ὁ παγκάκιστος. εἶμι δ᾽, ὡς ἴδω νεκρὸν 
πίπτοντ᾽" ἔχει γὰρ ἡδονὰς ϑνήσκων ἀνὴρ 
ἐχϑρὸς τίνων τε τῶν δεδραμένων δίκην. 

ΗΜΙ͂Χ. (1) μεταβολὰ κακῶν" μέγας ὃ πρόσϑ'᾽ ἄναξ 5ἴτορ!ι. 180 

πάλιν ὑποστρέφει βίοτον εἰς “Ἧτδαν. 

ἰὼ δίκα καὶ ϑεῶν παλίρρους πότμος. 

109 κεὶ 1,, 586α εἰ ἴῃ 110. 50γ. 1 710 ἀνάγκη προστιϑεὶς Οἱ 
111 δραστέον ὃ᾽ Νδποκ 114- 52 ἴ1η α΄, τι5---29 ἴῃ 1, ἸΙη60186 ῬΓῸ 
ΠΟΌ5. ῬΥΔΘῆΧδΘ 114 τίνος] Βοϊδβοηϑδᾷθ, τῆσδ᾽ 1,6 11ὅ βάϑροις] 
Η. ὅ'ύορμαπιβ, βόϑροις 1,6 111 ἀνακαλεῖν) Ποητηδηη, ἀνακαλεῖ 1.6] 
μάτην] ἴοτῦ. κάτω 120 κἀκκόμιξε)] ΕΠτΆΒ]ΘΥ, καὶ κόμιξε ταῦ. ἴῃ κό- 
ν᾽ ἐκ 1,, καὶ κόμιξε Οα 722 ἡμεῖς δ᾽ Νδυοκ τ2ῦ σχολὴν λεύο- 
σωμὲν δηΐου, σχολὴν λάβωμεν Μιυβρτᾶνθ, σχολῇ λυϑῶμεν ΒοίμῃοΘ 720 ἴϑι 
1, ἴϑ᾽ 16. 129 δεδήσεται)] ῬΙθοίβομ, γενήσεται 76 18ὅ--Θ2 ὁΠπουϊοδ 
αἴδι8 ΟΠΟΥ ϑαμηὖ 1 70. 6, ἨΘΙΔΙΟΠΟΥ15 ὑΥἹα1ῦ ΘΠ τηῖιβ, 147 5α. οὖ 7600 56. 
ΟΠΟΙΌ 1. Θ. ΟΟΙΎΡΠΔΘΟ Υ6]14 1786 εἰς ἀίδαν],, ἐς ἀΐδαν αΛ'ὶ 189 παλ- 
λίρρους 1,6 
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ΗΜΙ͂Χ. (2) ἦλϑες χρόνῳ μὲν οὗ δίκην δώσεις ϑανών, 140 
ὕβρεις ὑβρίζων εἰς ἀμείνονας σέϑεν. 

ἩΜΙΧ. (4) χαρμοναὶ δακρύων ἔδοσαν ἐκβολάς" 
πάλιν ἔμολ᾽ ἃ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς τ4ῦ 
ἤλπισε παϑεῖν γᾶς ἄναξ. 

ΧΟ. ἀλλ᾽, ὦ γεραιοί, καὶ τὰ δωμάτων ἔσω 
σκοπῶμεν, εἰ πράσδει τις ὡς ἐγὼ ϑέλω. 

ΑὙΚ. ἰώ μοί μοι. 

ἩΜΙ͂Χ. (4) τόδε κατάρχεται μέλος ἐμοὶ κλύειν φεὐϊδίγ. τὅ0 
φίλιον ἐν δόμοις" ϑάνατος οὐ πόρδω. 

βοᾷ φόνου φροίμιον στενάξων ἄναξ. 

ΑΥΚ. ὦ πᾶσα Κάδμου γαῖ᾽, ἀπόλλυμαι δόλῳ. 

ΗΜΙΧ. (2) καὶ γὰρ διώλλυς" ἀντίποινα δ᾽ ἐκτίνων τοῦ 
τόλμα, διδούς γε τῶν δεδραμένων δίκην. 

ΗΜΙΧ. (4) τίς ὃ ϑεοὺς ἀνομίᾳ χραίνων, ϑνητὸς ὦν, 

ἄφρονα λόγον οὐρανίων μακάρων κατέβαλ᾽. 

ὡς ἄρ᾽ οὐ σϑένουσιν ϑεοί; 

ΧΟ. γέροντες, οὐκέτ᾽ ἔστι δυσδσεβὴς ἀνήρ. 100 
σιγᾷ μέλαϑρα᾽ πρὸς χοροὺς τραπώμεϑα. 

[φίλοι γὰρ εὐτυχοῦσιν οὺς ἐγὼ ϑέλω.] 

χοροὶ χοροὶ καὶ ϑαλίαι ΒΙΤΌΡΗ. 

μέλουσι Θήβας ἱερὸν κατ᾽ ἄστυ. 
μεταλλαγαὶ γὰρ δακρύων, Τθὅ 
μεταλλαγαὶ συντυχίας 

ἔτεκον (ἔτεκον) ἀοιδάς. 
’ 3 ΒΩ ς Χ 

βέβακ ἄναξ ὃ καινὸς. 

140 ᾿ΜΦ., 148 (απο χαρμοναὶ) ΧΟ. φῬγδθῆχυση ἴῃ 1.06, οοχτοσχιῦ 
Αἰ Δ δεπῖηη 141 ὕβρις Οα 14 ἔμολ᾽ 1,, ἔμολεν Οα 14 8α. ἴογῦ. 
πάλιν ἔμολεν, ὃν πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς ἂν (ἂν Θααϊαϊ ΕἸΧ) ἤλπισ᾽ 
εἰσιδεῖν, γᾶς ἄναξ 141 γεραιοί] ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, γεραιέ ΠΟΘ. 182 πόρσω] 
Νδῦοκ, πρόσω 1. τῦϑ βοᾷ στενάζων φροίμιόν γ᾽ ἄναξ φόνου ἰ (πα- 
ΤΩΘΙ]Β ἃ --- ὃ ΒΕΡΘΥΒΟΙΙΡΌΙ5) τοῦ διώλλυς 6' οὐ αὖ νὰ. οὐΐδιη 1, αα] 
Ῥυϊταιΐαβ διώλλυσ᾽ Βοιρδογαῦὺ | ἀντίποινα)] Οδπίον, ἀντάποινα 126 
Τῦ 7 ΘΠΟΥΙ πούδμι οἵη. ὦ., 884. 1, Τιγοὶ πούϑιῃ Ῥυϑθβουιρϑιῦ 6 | τίς ϑεοὺς 
(519 ἴᾶτη Ῥα]0Υγ) ϑνητὸς. ὧν ἀνομίᾳ χραίνων Ἠδτηβορίῃ 8 λόγων 
σ τὖ9 σϑένουσι 1,6 100 ΧΟ. γτϑθῆχιῦ σ΄, οἵα. 1, δυσεβὴς Οα' 
7102 ἀο]ονῦ Νὥθος Τ67 ἔτεκον Βρρίονιῦ Βούμθ τ08 βέβακεν 76] 
καινός] ῬΙΘΥΒΟΙ, Ἀλεινός 7,6 
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ὁ δὲ παλαίτερος 
κρατεῖ, λιμένα λιπών γε τὸν ᾿ἡχερόντιον. ττο 

δοκχημάτων ἐκτὸς ἦλϑεν ἐλπίς. 

ϑεοὶ ϑεοὶ τῶν ἀδίκων ΔῊ ΙΒΟτ. 
μέλουσι καὶ τῶν ὁσίων ἐπάειν. 
ὁ χρυσὸς ἅ τ᾽ εὐτυχία 
φρενῶν βροτοὺς ἐξάγεται, Ττῦ 

δύνασιν ἄδικον ἐφέλκων. 
χρόνου γὰρ οὔτις ἔτλα 

τὸ πάλιν εἰσορᾶν" 

νόμον παρέμενος, ἀνομίᾳ χάριν διδοὺς 

ἔϑραυσεν ὄλβου κελαινὸν ἅρμα. 780 

5 Ἰσμήν᾽ ὦ στεφαναφόρει, ΒΤΌΡΗ. 
ξεσταί 8᾽ ἑπταπύλου πόλεως 

ἀναχορεύσατ᾽ ἀγυιαί, 
Ζίρκα 8’ ἁ καλλιρρέεϑρος. 

σύν τ᾽ ᾿“σωπιάδες κόραι, Τ8ῦ 
πατρὸς ὕδωρ βᾶτε λιποῦ- 

σαι συναοιδοί, 

Νύμφαι. τὸν Ἡρακλέους 
καλλίνικον ἀγῶν᾽" ὦ 
Πυϑίου δενδρῶτι πέτρα 790 

Μουσῶν ϑ᾽ ᾿Ἑλικωνιάδων δώματα, 

ἥξετ᾽ εὐγαϑεῖ κελάδῳ 
ἐμὰν πόλιν ἐμά τε τείχη, 

Σπαρτῶν ἵνα γένος ἐφάνη, 

χαλκασπίδων λόχος. ὃς γᾶν τοῦ 

110 γε 1, τε α΄. 111 ἐλπίς] ἡμῖν Ἠδγνοτάθῃ, ἐκ γᾶς Ε΄. αα. Βομηηϊαῦ 
118 μέλουσι] Οδπύεν, μέλλουσι 1,6 ] ἐπᾷειν] Μαύθμϊδο, ἐπαίειν 1,6 

“τ φρενῶν] 1,.. ΠΙπαου, φρονεῖν 1,6 718 εἰσορῶν ἰ 119 εὖνο- 
μία 1 181 ᾿Ισμήν᾽ ὦ στεφανηφόρει] Τυτννῖ, ἰσμηνῶ στεφαναφορία 
76. 182 ἑπταπύλου)] ΗἩ. ϑίορμδμημβ, ἑπτάπυλοι 716’ 184 καλλιρρέ- 
εὥ ρος] Εχαταῦ, καλλιρέεϑρος 1,6 180 ᾿ἀσωπιάδες] Βοίμα, ἀσωπίδες 
176 181 5α. ἴοντύ. συναείδειν ὕμνον (συναείδειν Ῥγοροδβυιῦ ΠΘΙΒΚΘ, 
ὕμνον ἘΥΙ ΖΒ6Π6) | τῶν ἢ 18954ᾳ. ἀγῶνα - ὦ Πυϑοῦς ΒῚΧχ 191 ἑλι- 
κωνίδων ἰ δώματα] ἴογῦ. ϑεράπναι. 192 ἤξετ᾽ ] κλήζετ᾽ Ἠδτίυμῃρ' (ἥκετ᾽ 
1. θιμᾶογῇ, ἠχεῖτ᾽ Βούμο, ἀχεῖτ᾽ ΕἸΧ) 198 πόλι 1,6, πόλιν 1. Ῥοτνί 
ἐμὸν πόλισμ᾽ εὐτειχές 194 ἐφάνη] Ηοιτήδηῃ, ἔφανε 7) Οὐ 
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τέκνων τέχνοις μεταμείβει, 
Θήβαις ἱερὸν φῶς. 

ὦ λέκτρων δύο συγγενεῖς ΘΗ Ιβύυ. 
εὐναί, ϑνατογενοῦς τὲ καὶ 

Διός, ὃς ἦλθεν ἐς εὐνὰν 800 

Νύμφας τᾶς Περδηίδος᾽ ὡς 

πιστόν μοι τὸ παλαιὸν ἤ- 

δὴ λέχος, ὦ Ζεῦ, τὸ σὸν οὐκ 
ἐλπίδι φάνϑη, 

λαμπρὰν δ᾽ ἔδειξ᾽ ὁ χρόνος ο΄ 80 
τὰν Ηρακλέος ἀλκάν" 

ὃς γᾶς ἐξέβα ϑαλάμων 

Πλούτωνος δῶμα λιπὼν νέρτερον. 

κρείσσων μοι τύραννος ἔφυς 

ἢ δυσγένει᾽ ἀνάκτων, 810 

ἃ νῦν ἐσορᾶν φαίνει 
ξιφηφόρων ἐς ἀγώνων 

ἅμιλλαν, εἰ τὸ δίκαιον 

ϑεοῖς ἔτ᾽ ἀρέσκει. 

ἔα ἔα" 81 

ἄρ᾽ ἐς τὸν αὐτὸν πίτυλον ἥκομεν φόβου, : 
γέροντες, οἷον φάσμ᾽ ὑπὲρ δόμων ὁρῶ; 

ΠΜΙΧ. φυγῇ φυγῇ 

νωϑὲς πέδαιρε κῶλον, ἐχποδὼν ἔλα. 

ΗΜΙΧ. ὦναξ Παιάν, 820 

ἀπότροπος γένοιό μοι πημάτων. 

ΤΡΙΣ. 

ϑαρσεῖτε Νυχτὸς τήνδ᾽ δρῶντες ἔκγονον 

“ύσσαν, γέροντες, κἀμὲ τὴν ϑεῶν λάτριν 

800 εὐνὰν] 50Υ1081, εὐνὰς 7.6 801 ὡς] Μυβργᾶνθ, καὶ 76 
804 ἐλπίδι) ΕἸχ, ἐπ᾽ ἐλπίδι 1.6 80 ἔδειξεν 1,066, ἔδειξ᾽ 1 808 λιπὸν 
(' | νέρτερον] ἐνέρων Νῶος 810 ἢ δυσγένει᾽) Οδπίοι, ἡδὺς γένει 1,6 

811 ν. σοΟΥΤα τ 812 ξιφηφόρον ταυῦ. ἴπ ξιφηφόρων 2, ξηφηφό- 
ρῶν ἃ΄Λ᾽ 810 πίτυλον] προσβολήν ἄρραξιν ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ὁ 818-- 20 ΟὁΠΟΥῸ 
οοπδπαδηὺ 17. 819 1ῃ τηϑῦρ. πεδάορε ἃ τηϑησ ααδ8 8185 ΠΟῸῚ Ο00- 
Θανγιὺ τη Τ, 821 πημάτων 1,6], τῶν πημάτων ἰ 822 σὺν (ροὐθοϑὺ 
οὐϊδιη σὴν 6556) δ᾽ ὁρῶντες α΄ 
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Ἶριν" πόλει γὰρ οὐδὲν ἥκομεν βλάβος. 
ἑνὸς δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὸς δώματα στρατεύομεν, 82ὕ 

ὅν φασιν εἶναι Ζηνὸς ᾿Δλκμήνης τ᾽ ἄπο. 
πρὶν μὲν γὰρ ἄϑλους ἐχτελευτῆσαι πικρούς, 

τὸ χρή νιν ἐξέσῳξεν, οὐδ᾽ εἴα πατὴρ 

Ζεύς νιν κακῶς δρᾶν οὔτ᾽ ἔμ᾽ οὔϑ᾽ Ἥραν ποτέ᾽ 
ἐπεὶ δὲ μόχϑους διεπέρασ᾽ Εὐρυσϑέως, 880 
Ἥρα προσάψαι κοινὸν αἷμ᾽ αὐτῷ ϑέλει 
παῖδας κατακτείναντι, συνθϑέλω δ᾽ ἐγώ. 

ἀλλ᾽ εἶ". ἄτεγκτον συλλαβοῦσα καρδίαν, 
Νυυχτὸς κελαινῇῆς ἀνυμέναιε παρϑένε, 

μανίας ἐπ’ ἀνδρὶ τῷδε καὶ παιδοχτόνους 88 
φρενῶν ταραγμοὺς καὶ ποδῶν δκιρτήματα 

ἔλαυνε κίνει., φόνιον ἐξίει κάλων, 

ὡς ἂν πορεύσας δι᾽ ᾿Αχερούσιον πόρον 
τὸν καλλίπαιδα στέφανον αὐϑέντῃ φόνῳ 
γνῷ μὲν τὸν Ἥρας οἷός ἐστ᾽ αὐτῷ χόλος. 840 
μάϑῃ δὲ τὸν ἐμόν" ἢ ϑεοὶ μὲν οὐδαμοῦ, 

τὰ ϑνητὰ δ᾽ ἔσται μεγάλα, μὴ δόντος δίκην. 

ΛΥΣΣΑ. 

ἐξ εὐγενοῦς μὲν πατρὸς ἔκ τε μητέρος 
πέφυκα, Νυκτὸς Οὐρανοῦ τ᾽ ἀφ᾽ αἵματος" 
τιμὰς δ᾽ ἔχω τάσδ᾽ οὐκ ἀγαστέας φίλοις 84 
οὐδ᾽ ἥδομαι φοιτῶσ᾽ ἐπ’ ἀνθρώπων [φίλους]. 
παραινέσαι δέ, πρὶν σφαλεῖσαν εἰσιδεῖν, 

Ἥρᾳ ϑέλω σοί τ΄, ἣν πίϑησϑ᾽ ἐμοῖς λόγοις. 
ἁνὴρ ὅδ᾽ οὐκ ἄσημος οὔτ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 

οὔτ᾽ ἐν ϑεοῖσιν, οὗ σύ μ’ ἐσπέμπεις δόμους" 860 

820 δώματα] ϑοιίρου, σώματα 170 1 ἴοτῦ. δῶμα συστρατεύομεν (συστρ. 
ΒΘΙΒΚο) 821 πικρούς] ἴοτύ. πόνων 828 τὸ χρή] ἴῃ τηᾶγρ. τὸ χρῆν 
ὃ ταυτὸν μέν ἐστι τῷ χρεών, ἀποκέχοπται δὲ ἐκ τοῦ χρῆναι 17, 829 νῦν 
καχῶς δᾶν 6΄, δρᾶν α ἐμὲ 1,, ἔμ᾽ 1 881 κοινὸν] ὙΥΔΚΟΠ6]α, καινὸν 
176 888 ἄτεχτον 6' [ συλλαβοῦσα ἃρορτ. Ῥα118., σὺν (αὐοα ἔμ0116 σὴν 
16ρ8.8) λαβοῦσα [1,, σὴν λαβοῦσα Ο 88ὅ 5αᾳ. μανίας] 50Υ1081, μανίας τ᾽ 
1,6 1 ἴοτῦ. παιδοκτόνον .. ταραγμόν 848 ἐξ ἴῃ γ88. 807. 5 84 δ᾽] 
θα. Ηδυνδρ. δἸΐθγα, τ᾽ 1, (Θ6ἃ βΌροι τ᾿ δταὺ δ᾽ αὖ νἱᾶ. Βαρθυβουιρύστῃ), 
οἴη. α΄. ϑ84ὔ ἀγαστέας] 5ο11ρ81], ἀγασϑῆναι 16Ἢ΄Γ 8406 φίλους] δόμους 
. Βαυτηδησι, φρένας Καγεο 849 ἁνὴρ] Ηροηηδημ, ἀνὴρ ΠΟΘ, 880 σύ] 
Ἠδυύαηρ, γέ 1,6 

Ἐπτὶρᾶθ5, Ἡδτγοαϊθ5. 9 
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ἄβατον δὲ χώραν καὶ ϑάλασσαν ἀγρίαν 
ἐξημερώσας, ϑεῶν ἀνέστησεν μόνος 

τιμὰς πιτνούσας ἀνοσίων ἀνδρῶν ὕπο" 
ὥστ᾽ οὐ παραινῶ μεγάλα βούλεσϑαι κακά. 

ΤΡ. μὴ σὺ νουϑέτει τά ϑ᾽ Ἥρας κἀμὰ μηχανήματα. 8ὔῦ 
ΔΥ͂. ἐς τὸ λῷον ἐμβιβάξω σ᾽ ἴχνος ἀντὶ τοῦ κακοῦ. 
ΤΡ. οὐχὶ σωφρονεῖν γ᾽ ἔπεμψε δεῦρό σ᾽ ἡ Διὸς δάμαρ. 

ΑΥ. Ἥλιον μαρτυρόμεσϑα δρῶσ᾽ ἃ δρᾶν οὐ βούλομαι. 

εἰ δὲ δή μ᾽’ Ἥρα 9’ ὑπουργεῖν σοί τ᾽ ἀναγκαίως ἔχει, 809 

εἶμί γ᾽ οὔτε πόντος οὕτως κύμασιν στένων λάβρος 801 
οὔτε γῆς σεισμὸς κεραυνοῦ τ᾽ οἶστρος ὠδῖνας πνέων. 

οἵ ἐγὼ στάδια δραμοῦμαι στέρνον εἰς Ηρακλέους 

καὶ καταρρήξω μέλαϑρα καὶ δόμους ἐπεμβαλῶ, 

τέκν᾽ ἀποχτείνασα πρῶτον᾽ ὃ δὲ κανὼν οὐκ εἴσεται 86 
παῖδας οὺς ἔτικτ᾽ ἐναίρων, πρὶν ἂν ἐμὰς λύσσας ἀφῇ. 

ἣν ἰδοὺ καὶ δὴ τινάσσει κρᾶτα βαλβίδων ἄπο 

καὶ διαστρόφους ἑλίσσει σῖγα γοργωποὺς κόρας. 

ἀμπνοὰς δ᾽ οὐ σωφρονίζει, ταῦρος ὡς ἐς ἐμβολήν. 

δεινὰ μυκᾶται δὲ Κῆρας ἀνακαλῶν τὰς Ταρτάρου. 810 

τάχα σ᾽ ἐγὼ μᾶλλον χορεύσω καὶ καταυλήσω φόβῳ 8τι 

τάχος ἐπιρροίβδην ὃϑ᾽ ὁμαρτεῖν ὡς κυνηγέτῃ κύνας. 8600 

στεῖχ᾽ ἐς Οὔλυμπον πεδαίρουσ᾽, Ἶρι, γενναῖον πόδα᾽ 812 
ἐς δόμους δ᾽ ἡμεῖς ἄφαντοι δυσόμεσϑ' ᾿Ηρακλέους. 

8502 ἀνέστησε 1,., ΟΟΥΥ. ἢ 884 ὥστ᾽] Μυβργανθ, σοί τ᾽ 1,06Ἃ6΄, τῷδ᾽ 
Ἠδιτηβοθίῃ | βούλεσθαι) βουλεῦσαι ΟΘΤΡΟΥ 8ὅδὅ κἀμὰ] ΠδΙΒκ6, κακὰ 
1,6 866 ΡῬβθύβοηϑθ πούϑιῃ οπὶ., 8517 ,γχ88., 808 ἴσ. ρυδοῆριμὺ 7,06, 
ΟΟΥΤ. ΜαθροΥδνΘ 860 λῷον] Νδαοϊκ, λῷστον 1,6 | ἐμβιβάξω σ᾽] Μυ9- 
ΟὙδΥΘ, ἐμβιβάζουσ᾽ 16 δ8ῦ9 εἰ δεῖ δὲ σ΄, (νο]οεαῦ εἰ δὲ δεῖ) [ σύ ((, 
σοί Ὁ 860 ροϑὺ 8171 6ΟἸ]ΟΟΔΥΙ 801 οὕτω ἰ κύμασιν 16' (οὐ ΗΙ]- 
6), κύμασι 1,| λάβρος] 6. ΒεαΡΔοΒίαπμδ, λάβρως 11,66, λάβροις “8008 

808 στάδια δραμοῦμαι] ΗΘΥΙΉΔ ΠΗ, σταδιαδραμοῦμαι 1,, σταδιοδραμοῦμαι 
Ο, οταδιοδρομήσω Ὠιπαοτῇ [ ἡρακλέος 1,6 864 δόμους] [οτύ. δοκοὺς 

866 ἔτικτεν αἱρῶν 17,0’, ἴῃ τηδΥρ. γρ. ἔτικτ᾽ ἐναίρω (ἀθδ᾽η1ῦ ομαχίδ) 1. 
ἀφῇ] ἀνῇ ΝΥ αἰκοῆο]4, ἔογῦ. μεϑῇ. δίογβαχμη οἱ ἀθ]οαῦ ὙΥΠδτηοντῦς 
881 ἦν 1.6 808 γοργωποὺς Ο΄, 564 ὦ ἴῃ Υγ88. 801. 9 8609 ἔονί. 
ἀμπνοαῖσι δὲ σφαδάξει 810 δεινὰ δηΐου, δεινὸς 7.6 811 τάχα 
δ᾽ ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ | καταυλίσω Οὐ, 5Β6ᾷ { ἴῃ γῶ8. 501. 5 800 τάχος 6Χ τάχα σ᾽ 
γ. 871 οτὔαιῃ νἱἀθῦαι, ἴον. ποσὶν ἐπιρροίβδην ὁμαρτεῖν | ἐπιρροίβδην] 
ῥοιζηδὸν ἴῃ τηᾶγρ. ϑάβου. 17. | κυνηγέτη (Οὐ, 5684 ΑἸφοΙαϊη ἢ ἴῃ Υῶβ. 801, Ω,, 
χυνηγέτει 11, 8712 γεναῖον ({ 818 ἡρακλέος 1,6 
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ΧΟ. ὀτοτοτοῖ, στέναξον᾽ ἀποκξίρεται Βτῦ 

σὸν ἄνϑος πολιόν, ὁ Ζιὸς ἔκγονος, 

μέλεος Ἑλλάς, ἃ τὸν εὐεργέταν 
ἀποβαλεῖς, ὀλεῖς μανιάσιν λύδσδαις 

χορευϑέντ᾽ ἀναύλοις. 

βέβακεν ἐν δίφροισιν ἁ πολύστονος, 880 

ἅρμασι δ᾽ ἐνδίδωσι 

κέντρον ὡς ἐπὶ λώβα 
Νυυκτὸς Γοργὼν ἑἕκατογκεφάλοις͵ 

ὄφεων ἀχήμασι, “ύσσα μαρμαρωπός. 

ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλεν δαίμων, 88 

ταχὺ δὲ πρὸς πατρὸς τέκν᾽ ἐκχπνεύσεται. 

ΑΜ. ἰώ μοι μέλεος. 

ΧΟ. ἰὼ Ζεῦ, τὸ σὸν γένος ἄγονον αὐτίκα 

λυσσάδες ὠμοβρῶτες ἀποινόδικοι δίύκαι 

κακοῖσιν ἐκπετάσουσιν. 890 

ἰὼ στέγαι, κατάρχεται χόρεδυμα τυμπάνων ἄτερ, 

οὐ βρομίῳ κεχαρισμένα ϑύρσωῳ, 

ἰὼ δόμοι, πρὸς αἵματ᾽, οὐχὶ τᾶς 4ιονυσιάδος 
βοτρύων ἐπὶ χεύμασι λοιβᾶς. 89 

87 5664. ΟΠΟΤΊΟδ, ΒΙΠΡῸ]15 ΟΥ̓ΙΏΙΌυΒ. ΟΠΟΥ, ν6] 51 ηρ}185 οΠουθτθβ {11- 
Ῥαθηᾶδ νιἀθηύατ 816 ὀτοτοότοῖ] Πουτηϑημῃ, ὀτοτοτοτοτοί, ἴ, α΄ ] ἀποκεί- 

ρέται] δηΐου, ἀπόκειρέ τε 76 8170 πολιόν] 5ΟΥ1Ρ51, ἌΓΟΝ 1,, πόλεως 
6, πόλεος 5717 εὐεργέτην (ἡ 818 μανιάσιν] Ἠροητήδημπ, μανίαισι 
1,6 1 λύσσαις] )οῦΌγΘΘ, λύσσας 7 σ΄ 8179 ἀναύλοις] ΤΎΥΜὮΙ, ἐναύλοις 
1,6 882 κέντρ᾽ ἐπὶ Πατύυηρ' 888 ἑκατογκεφάλοις]} ἔο15Κθ, ἑκατὸν 
κεφαλαῖς 176 884 ἀχήμασι] Ὁ. Πὰν, ΟΠ Υ ὐζ, ἰαχήμασι 1,6 δ8ῦ με- 
τέβαλεν] Ηδηηδημ, μετέβαλε 176 880 ἐχπνεύσεται) ]τη5] ον, ἐπνεύ- 
σατε 1,6 8587 Διρ ] Οη1 ὑπ αϊὺ Ὁ. ΗΘηβ86, ὁἤογο οομυϊπαϑηὺ 7.0 
Του. ν. ροβὺ 890 ὑγϑηθρομθηααβ | ἰώ μοί μοι (' 888 τὸ σὸν ἰὼ Ζεῦ 
γένος 1, 6, ἸΝΌΤΩΘΥΙΒ. Βαρτῶ ΒΟΥ ρὑ15 πιαὖ. 1ῃ ἰὼ Ζεῦ τὸ σὸν γένος ἰ εὔγο- 
νον (ᾧ 889 χυσσάδες ὠμοβρῶτες) ΝΥ ΑΙΚαἢ61α (ὠμοβρῶτες) οὐ Ἡθηταδημ, 

λύσσα δέ σ᾽ ὠμόβροτος 1,6  ἁποινόδικοι ((, 884 α 6ὁΧ ξεὺ ΟΟΥἿ. α | ἄδι- 
χοι, δίκαι Ἠδτίαηρ, ἄδικοι Ποιναί ὙΥ]δγαονι, 890 κακοῖς Η. ϑίθρμε- 
πὰ [ [οτὖ. νβχροῖς ἐχκπετῶσιν 891-- 10 ἸΙη6ο0]85 Ῥυϑθῆχιὺ 891, 898, 
900, 901, 900, 911, 916 1, 904, 909, 918 1., Π1}1] ργϑθβουρϑιῦ α΄ 891 χο- 
ρεύματ᾽ ἄτερ τυπάνων Ἠρτητηδηη (χορεύματα ἰθρηδημ8) ] ἅπερ (Ο΄, ἄτερ , 

892 Βρομίου Ἠδιϊαηρ 890 {τᾶς βοτρύων ῬΠΟρῚ | λοιβᾶς] ΒδΙΉ65, 
λώβας 1.6 

3. 
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ΑΜ. φυγῇ, τέκν᾽, ἐξορμᾶτε. 

ΧΟ. δδάιον τόδε δάιον μέλος ἐπαυλεῖται. 

κυναγετεῖ τέκνων διωγμόν" 

οὔποτ᾽ ἄκραντα δόμοισιν Μύσσα βακχεύσει. 

ΑΜ. αἰαῖϊ κακῶν. 900 

ΧΟ. αἰαῖ δῆτα τὸν γεραιὸν ὡς στένω 

πατέρα τάν τὲ παιδοτρόφον, ἃ μάταν 
τέκεα γεννᾶται. 

ἰδοὺ ἐδού, 

ϑύελλα σείει δῶμα, συμπίπτει στέγη. 90 

Ἂ 59. ἢ ἢ τί δρᾷς, ὦ Διὸς 
παῖ; μελάϑρων ἄραγμα ταρτάριον, ὡς 

ἐπ᾿ ᾿Εγκελάδῳ ποτὲ Παλλάς, ἐς δόμους πέμπεις. 

ΑΓΓΈΛΟΣ. 

ὦ λευκὰ γήρα σώματ᾽, 
ΧΟ. ἀνακαλεῖς τίνα μὲ τίνα βοάν; 910 

ΑἍΓΙΓ. ἄλαστα τἀν δόμοισι. 

ΧΟ. μάντιν οὐχ ἕτερον ἄξομαι. 

ΑΓΙΓ. τεϑνᾶσι παῖδες. ΧΟ. αἰαῖ. 

ΑΓΙΓ. στενάξεϑ᾽, ὡς στεναχτά. ΧΟ. δάιοι φόνοι, 
ΡΩ δάιοι δὲ τοκέων χέρες" ὦ. 91 

ΑἍΓΙΓ. οὐκ ἄν τις εἴποι μᾶλλον ἢ πεπόνϑαμεν. 

ΧΟ. πῶς παισὶ στενακτὰν ἄταν ἄταν 

πατέρος ἀμφαίνεις; 

896 ΑἸ ἘΠ] ὝΥΟΙΙ ὑπ10 01} ομοσο οοπὐϊπαθηὺ 17, | τέκνα ΪΝ, τέκν᾽ 1 
898 τέκνων] Ηογτηδϑηη, τὲ τέκνων 7.6Ο΄ὸἂἝ 899 δόμοισι α΄ 900 ΑἸηρῃϊ- 
ὕγγομὶ ὑτιαϊῦ ὙΠ] διηοντῦ 902 πατέρα] πρὰ 1ῃ ΤΆ8. 501. 7, 510 αὖ 
ἴδοῖ]6 παῖ Ἰορδ5, παῖ 6 ] ἃ μάταν] Νυβρταγο, μάταν 716 908 τέκνα 
σ 904 ξήτει ἴῃ τηϑγρ. 1), 906 ἦ ἦ 1.6 907 μελάϑρων ἄραγμα] 
ΠρΙβίτο, μελάϑρω τάραγμα 7,6 ] ταρτάριον] Ηεγίαμρ, ταρτάρειον 17, 
908 ἐγγελάδω 1,6’, ἐγκελάδω 909---916 ῬΘΥΒΟΠΘΙΆΠΙ 1065 ΤΘΘΟΙ αὖ 
ρΡοϑὺ Ἡ. ἰορμδμαιη, Τυγνὐύαμη, Μυβρεδγίθιη, ΕἼχΙαση, ΗΠ ΤῊ 
ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ (νι4θ δὰ 891). Ῥῆο ἄγγελος ἴοτ᾽. ργϑθβϑύαὺ ϑεράπων 909 σώ- 
ματα 1.6 910 ἀγκαλεῖς Πιπᾶου | τίνα μὲ] Ἠθητήδϑηπι, μ8 Τ96 
910 [ουὺ. δάιαι | χέρες 1,0΄ς χεῖρες 1} ὦ 1,6’, αποὰ ἴῃ 7, ὈΙραγθθο βουιρίο 

ὦ α : ᾿ ; : ; αν 
ΒραΌ10 ροβϑὺ χεῖρες ΤΟ]Ιοῦο 510 ΒΌΡΘΙ ἄταν γ. 9117 ροβιύατμη οϑὺ: ἄταν ἄτ 
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λέγε, τίνα τρόπον ἔσυτο ϑεόϑεν ἐπὶ 
μέλαϑρα κακὰ τάδε 990 
τλήμονάς τὲ παίδων ψυχάς; 

ΑΓΓ. ἱερὰ μὲν ἦν πάροιϑεν ἐσχάρας Ζ]ιὸς 
καϑάρσι᾽ οἴκων, γῆς ἄνακτ᾽ ἐπεὶ κτανὼν 
ἐξέβαλε τῶνδε δωμάτων Ἡρακλέης" 
χορὸς δὲ καλλίμορφος εἱστήκει τέκνων 92 

πατήρ τε Μεγάρα τ᾽ ἐν κύκλῳ δ᾽ ἤδη κανοῦν 

εἵλικτο βωμοῦ, φϑέγμα δ᾽ ὅσιον εἴχομεν. 
μέλλων δὲ δαλὸν χειρὶ δεξιᾷ φέρειν, 
ἐς χέρνιβ᾽ ὡς βάψειεν, ᾿Δλκμήνης τόκος 
ἔστη σιωπῇ. καὶ χρονίζοντος πατρὸς 980 

παῖδες προσέσχον ὄμμ᾽" ὃ δ᾽ οὐκέϑ᾽ αὑτὸς ἦν, 
ἀλλ᾽ ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφϑαρμένος 
ῥίζας τ᾿ ἐν ὄσσοις αἱματῶπας ἐκβαλὼν 
ἀφρὸν κατέσταζ᾽ εὔτριχος γενειάδος. 

ἔλεξε δ᾽ ἅμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ" 98 

πάτερ, τί ϑύω πρὶν κτανεῖν Εὐρυσϑέα 
καϑάρσιον πῦρ, καὶ πόνους διπλοῦς ἔχω 

ἐξὸν μιᾶς ἐκ χειρὸς εὖ ϑέσϑαι τάδε; 

ὅταν δ᾽ ἐνέγκω δεῦρο κρᾶτ᾽ Εὐρυσϑέως, 
ἐπὶ τοῖσι νῦν ϑανοῦσιν ἁγνιῶ χέρας. 940 

ἐχχεῖτε πηγάς. δίπτετ᾽ ἐκ χερῶν κανᾶ. 
τίς μοι δίδωσι τόξα; τίς δ᾽ ὅπλον χερός: 
πρὸς τὰς Μυκήνας εἶμι" λάξυσϑαι χρεὼν 
μοχλοὺς δικέλλας ϑ΄. ὡς τὰ Κυκλώπων βάϑρα 
φοίνικι κανόνι καὶ τύκοις ἡρμοσμένα 94 

919 λέγε λέγε θιπαονῖ 920 ἔσυτο Θ΄, ἔσσυτο 1, 921 φυχάς] 
ὙνΠδτηονῦζ, τύχας 1,6 922 ΒΌΡΘΟΙ πούϑιῃ ἄγγ 501. ἐξα(γγελος) ἰ 
924 ἐξέβαλε οἵη. 1, 6΄, δα α. 1 οὐ 1π γηᾶῦρ.. 926 τέχνων] Οδπίου, πέ- 
πλων 1[,Οσ΄ς ἴοτῦ. παίδων δὲ .. εἱστήκει χορός. ΟἿ. δ48 929 τόκος] 
γόνος Αἰἴπρθη. ΙΧ ρ. 409 980 σιωπῇ Ο΄, 5868 σι οχ δὲ ἴδοϊῦ φ | πα- 
τρὸς] ΑἸαΙΠἃ, πάρος 1,6 981 ὄμμα 1, ὄμμ᾽ 11 οὐκέϑ᾽ αὑτὸς] δ 41οΚε- 
ὩΘΘΥ, οὐκέτ᾽ αὐτὸς 7.6 938 αἱματῶπας] Ῥοτβομ, αἱματωποὺς 1, 6 

984 εὔτριχος] ὙΠ] δΙηονύΖ, εὐτρίχου 1,6 986 ἀτὰρ τί Νεῦον | ϑύω] 
Η. ϑύθρμαπιυβ, ϑυμῶ 17,0 ́  988 ἐκ] 50.081, μον 7) 6 941 ῥίπτετ᾽] 
Η. ϑίθρμδπυβ, ῥιπτεῖτ᾽ 1,06 χερῶν] 5011081, χειρῶν 17,6 942 τίς δ᾽] 
ΒΆΓΗΘΒ, τίς 1,6΄, ἴοτι. τίς δόπτρον χερί; 91:4 δικέλλα 6΄, δικέλλας αἱ 
ὡς τὰ] ΝΥ ΔΚΕΠ6Ια, ὥστε 1,6 94δ τύχοις] Βτοᾶθδα, τύχαις 7.6 
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στρεπτῷ σιδήρῳ συντριαινώσω πάλιν. 

ἐκ τοῦ δὲ βαίνων ἅρματ᾽ οὐκ ἔχων ἔχειν 
ἔφασκε δίφρου τ᾽ εἰσέβαινεν ἄντυγα 

κἄϑεινε, κέντρῳ δῆϑεν ὡς ϑείνων, χερί. 

διπλοῦν δ᾽ ὀπαδοῖς ἦν, γέλως φόβος ϑ᾽ ὁμοῦ. 960 
καί τις τόδ᾽ εἶπεν, ἄλλος εἰς ἄλλον δρακών᾽" 

παίζει πρὸς ἡμᾶς δεσπότης ἢ μαίνεται; 

ὃ δ᾽ εἷρπ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω κατὰ στέγας, 
μέσον δ᾽ ἐς ἀνδρῶν᾽ ἐσπεσὼν Νίσου πόλιν 
ἥκειν ἔφασκε, δωμάτων ἔσω βεβώςο. οδὔ 

κλιϑεὶς δ᾽ ἐς οὖδας ὡς ἐκεῖ σκχευάξεται 

ϑοίνην. διελθὼν δ᾽ ἐν βραχεῖ χρόνον μονῆς 
᾿Ισϑμοῦ ναπαίας ἔλεγε προσβαίνειν πλάκας. 
κἀνταῦϑα γυμνὸν σῶμα ϑεὶς πορπαμάτων. 

πρὸς οὐδέν᾽ ἡμιλλᾶτο κἀκηρύσσετο 900 
αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ καλλίνικος οὐδενός, 

ἀκοὴν ὑπειπών. δεινὰ δ᾽ Εὐρυσϑεῖ βρέμων 
ἦν ἐν Μυκήναις τῷ λόγῳ. πατὴρ δέ νιν 
ϑιγὼν κραταιᾶς χειρὸς ἐννέπει τάδε' 

ὦ παῖ, τί πάσχεις; τίς ὃ τρόπος ξενώσεως 90 

τῆσδ᾽; οὔ τί που φόνος 6᾽ ἐβάκχευσεν νεκρῶν, 
οὺς ἄρτι καίνεις; ὃ δέ νιν Εὐρυσϑέως δοκῶν 

πατέρα προταρβοῦνϑ' ἱκέσιον ψαύειν χερός, 

ὠϑεῖ, φαρέτραν δ᾽ εὐτρεπῆ σκευάξεται 
καὶ τόξ᾽ ἑαυτοῦ παισί. τοὺς Εὐρυσϑέως 970 

δοκῶν φονεύειν. οἱ δὲ ταρβοῦντες φόβῳ 

ὥρουον ἄλλος ἄλλοσ᾽, ἐς πέπλους ὃ μὲν 
μητρὸς ταλαίνης, ὃ δ᾽ ὑπὸ κίονος σκιάν, 
ἄλλος δὲ βωμὸν ὕρνις ὡς ἔπτηξ᾽ ὕπο. 

916 συντριαινώσω]) Ἡ. ϑύορῃϑδπιαβ, συντριαινώσειν 1706’ | πάλιν] ϑοδ- 
Ἰιρού, πόλιν 1) 6 9417 τοῦ δὲ] Ηδαθρηηδομοσ, τοῦδε 7,.06΄ [ αὐτοῦ δὲ 
βαίνων Ὅϊο ΟἾγγ5. 82 Ῥ. 891 Ὁ, τοιαῦτ᾽ ἀλύων νο] ἀλαίνων Ἡδγνογάθῃ 

948 δίφρου δ᾽ οὖ ἄντυγας 10 949 κέντρον δῆϑεν ὡς ἔχων Ἠ1ο | 
ϑείνων] 1,. ν. ΚΞ], ϑένων 76 900 διπλοῦν] 5ΒΟΥ051 (αὖ οΟἸ1τὴ ΝὍΌΟΚ), 
διπλοῦς 1,6 961 τόδ᾽] τότ᾽ ἘΠΤΩΒ]ΘΥ 968 εἷρπεν 7.6 967 ἐν 
βραχεῖ] 5Β011081, εἰς βραχὺν 7 6 ΟΘ960 οὐδὲν 6΄, οὐδέν᾽ σ] κἀκηρύσσετο!] 
ΜαΙΥ οὐ Ποιβίτθ, κἀξεκηρύσσετο 6 9601 ἔογτύ. πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ 
(οὗν. Αθβοι. Ῥγοχη. 762) 9660 σ᾽ οῃ!. ΟΘ΄ | ἐβάκχευσεν γ, ἐβάκχευσε 1,6 

072 ὥρουεν (Τ 
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βοᾷ δὲ μήτηρ᾽ ὦ τεκών, τί δρᾷς; τέκνα οτῦ 
κτείνεις; βοᾷ δὲ πρέσβυς οἰκετῶν τ᾽ ὄχλος. 

ὃ δ᾽ ἐξελίσσων παῖδα κίονος κύκλῳ 

τόρνευμα δεινὸν ποδός, ἐναντίον σταϑεὶς 

βάλλει πρὸς ἧπαρ᾽ ὕπτιος δὲ λαΐνους 
ὀρϑοστάτας ἔδευσεν ἐκπνέων βίον. 980 

ὃ δ᾽ ἠλάλαξε κἀπεκόμπασεν τάδε" 
εἷς μὲν νεοσσὺς ὅδε ϑανὼν Εὐρυσϑέως 

ἔχϑραν πατρῴαν ἐκτίνων πέπτωκέ μοι. 
ἄλλῳ δ᾽ ἐπεῖχε τόξ᾽, ὃς ἀμφὶ βωμίαν 

ἔπτηξε κρηπῖδ᾽ ὡς λεληϑέναι δοκῶν. 98 
φϑάνει δ᾽ ὃ τλήμων γόνασι προσπεσὼν πατρύς, 

καὶ πρὸς γένειον χεῖρα καὶ δέρην βαλών, 

ὦ φίλτατ᾽, αὐδᾷ, μή μ᾽ ἀποκτείνῃς, πάτερ᾽ 
σός εἰμι, σὸν παῖδ᾽. οὐ τὸν Εὐρυσϑέως ὀλεῖς. 

ὃ δ᾽ ἀγριωπὸν ὄμμα Γοργόνος στρέφων, 990 

ὡς ἐντὸς ἔστη παῖς λυγροῦ τοξεύματος, 

ιυδροκτύπον μίμημ᾽, ὑπὲρ κάρα βαλὼν 
ξύλον καϑῆκε παιδὸς ἐς ξανϑὸν κάρα. 

ἔρρηξε δ᾽ ὀστᾶ. δεύτερον δὲ παῖδ᾽ ἑλών, 
χωρεῖ τρίτον ϑῦμ᾽ ὡς ἐπισφάξων δυοῖν. 99 

ἀλλὰ φϑάνει νιν ἡ τάλαιν᾽ ἔσω δόμων 

μήτηρ ὑπεκλαβοῦσα, καὶ κλήει πύλας. 

ὃ δ᾽ ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς δὴ Κυκλωπίοισιν ὧν 

σκάπτει μοχλεύει ϑύρετρα. κἀκβαλὼν σταϑμὰ 

δάμαρτα καὶ παῖδ᾽ ἑνὶ κατέστρωσεν βέλει. 1000 
κἀνθϑένδε πρὸς γέροντος ἱππεύει φόνον᾽ 

977 5αᾳ. ὃ δ᾽ ἐξελίσσων κίονος κύχλῳ πόδα, χόρευμα δεινόν (ποδὸς 
[δ ᾽ 3 πόρευμα δεινὸν Ναθοκ) παῖδ᾽ ἐναντίον σταϑεὶς ΘΟῦτΘΘ, ἔοτύ. ὃ δ᾽ ἐξ- 

ελίσσων κίονος κύκλῳ πόδα, ὡς ἐντὸς ἔστη παῖς λυγροῦ τοξεύματος (991), 
βάλλει κτὲ. (ἀο]οἴο ν. 918) 0718 τόρνευμα τηαῦ. ἴῃ τόρευμα 1,6 
980 ὀρϑοστάτας] Βαᾶγπο5, ὀρϑοστάδας 1, 6 981 ἠλάλαξε 1,, ἠλάλαξε 
[6 | κἀπεκόμπασε 1,,) κἀπεκόμπασεν ἰ6΄ 988 ἴον. πατρῷον | ἐκτείνων 
Ο΄, ὁΟΥΥ. 5 984 τόξα 17, τόξ᾽ ἢ 985 κρηπῖδα 1,, κρηπῖδ᾽ 1 989 σὸν 
παῖδ᾽] Ε]ΙΏΒΙΘΥ, σὸς παῖς 76. 990 στρέφων] 6ἀ. Ηρτνδρ. 8]0., τρέφων 
1,6 991 γροϑὺ 978 ἰγαηβροηῖ Ηθυνγου θη 9ο9ὅ ϑῦμα 1,, ϑῦμ᾽ 1| 
δυεῖν ταυῦὖ. ἴῃ δυοῖν 1,60 996 δόμων] ἴον. μυχῶν 998 ΚΧυχλωπίοι- 
σιν] ὈιμαοΥ, κυκλωπείοισιν (ἡ οὔ εἰ ΟΧ ν οοιγϑοίο 7) 1000 κατέστρωσε 
ΠΟΘ ἡ ἢ 
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ἀλλ᾽ ἦλϑεν εἰχὼν ὡς δρᾶν ἐφαίνετο 

Παλλὰς κραδαίνουσ᾽ ἔγχος ἐπὶ λόφῳ κέαρ, 
κἄρριψε πέτρον στέρνον εἰς Ἡρακλέους, 
ὅς νιν φόνου μαργῶντ᾽ ἐπέσχε κείς ὕπνον 100 

καϑῆκε" πίτνει δ᾽ ἐς πέδον, πρὸς κίονα 
νῶτον πατάξας, ὃς πεσήμασι στέγης 

διχορραγὴς ἔκειτο κρηπίδων ἔπι. 

ἡμεῖς δ᾽ ἐλευϑεροῦντες ἐκ δρασμῶν πόδα 1010 

σὺν τῷ γέροντι δεσμὰ σειραίων βρόχων 1009 
ἀνήπτομεν πρὸς κίον᾽, ὡς λήξας ὕπνου 

μηδὲν προδεργάσαιτο τοῖς δεδραμένοις. 

εὕδει δ᾽ ὁ τλήμων ὕπνον οὐκ εὐδαίμονα, 

παῖδας φονεύσας καὶ δάμαρτ᾽. ἐγὼ μὲν οὖν 
οὐκ οἶδα ϑνητῶν ὅστις ἀϑλιώτερος. 101 

ΧΟ. ὁ φόνος ἦν ὃν ᾿“ργολὶς ἔχει πέτρα 
τότε μὲν περισαμότατος καὶ ἄπιστος 
᾿Ελλάδι τῶν Δαναοῦ παίδων" 

τὰ δ᾽ ὑπερέβαλε, παρέδραμε τὰ τότε κακά. 1020 

τάλανι διογενεῖ κόρῳ μονοτέκνου Πρόκνης 

φόνον ἔχω λέξαι ϑυόμενον Μούσαις" 

σὺ δὲ τέκνα τρίγονα τεκόμενος. ὦ δάιε, 
λυσσάδι συγκατειργάσω μοίρα. 

μ᾿ 

δ ἔ, τίνα στεναγμὸν 1028 

1002 [οτὐὺ. εἰκών, ὡς ὁρῶσι φαίνεται  ἐφένετο 6, ὁοΥΥ. 5 1008 ἐπὶ 
λόφῳ κέαρ] ἐπίλογχον χερί Οδπηΐοι, εὔλοφος κόρη Ἠρουνογάθῃ, ἐπίφοβον 
χερί ϑομβυμηδομοῦ 1006 μαργῶντ᾽ ἐπέσχε] Νδποῖκ (μαργῶντά τ᾽ ἔσχε 
Ἐ]Ιη516Υ), μαργῶντος (μαργόντος (ΟἹ ἔσχε 1,6. ἙἘογύ. μαιμῶντ᾽. Οἷἶν:. 
ΞΡ. ΑἹ. ὅ0 1006 ἐς Βϊῖο 6 1007 κατάξας 4] ὃς 1,6’, ὡς 
1009. 1010 ὑγαμβροβαϊῦ ΡΊΘΥΒΟΙ 1009 σειραίων βρόχων] ῬΙΘΥΒοΙ, σει- 
ρεύων βρόχω 1.6 1010 ἐλευϑεροῦντες] ἴοτύ. ἀπαλλάσσοντες 1011 κίονα 
1,, κίον 1 1010 5464. ομογίοδ ΒΙΠΡῸ]15. Ομουαῦ 5. ὑπ] θαθηας νἀ θηθαν, 
αποα τηοπαϊῦ Ἡθυηϑηη 1016 πέτρα] Βούίμο, πάτρα 1 6 1017 τό τὲ 
1,, τοτὲ 6 | περισαμότατος 1,. ἡ ΒΌΡΕΙ α 5801. ἐ| ἄπιστος] ΠΘΊΒΙτθ, ἄριστος 
16 1018 τῶν 6, τῶν τῶν ἴ 1020 τὰ δ᾽] Τγτυνμιύ, τάδ᾽ 1.6 
1021 τάλανι ἀο]οὺ ΠΙηάο 1022 ϑυόμενον] ἰοτὺ. μελόμενον 1028 δαιε] 
Οδπίον, δαὶς 1, 6  τρίγον᾽, ὦ δάιε, τεκόμενος ΝΥ Πδτηονγχ 1024 μοίρᾳ] 
ἔουτύ. μωρίᾳ 1026 ὃ ξ] Κιτοβμοῖ (αἰαῖ Ἠδγύαμῃρ), ἐς 7.6 
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ἢ γόον ἢ φϑιτῶν 

ὠδὰν ἢ τίν᾽ “Ἵιδα χορὸν ἀχήσω; 

φεῦ φεῦ" 

ἴδεσϑε, διάνδιχα κλῇϑροα 

κλίνεται ὑψιπύλων δόμων. 1080 

ἰώ μοι" 

ἴδεσϑε τάδε τέκνα πρὸ πατρὸς 

ἄϑλια κείμενα δυστάνου, 
Ο’ γ4 Χ 2 , “ὦ 

εὔὕδοντος ὕπνον δεινὸν ἐκ παίδων φόνου. 

περὶ δὲ δεσμὰ καὶ πολύβροχ ἁμμάτων 1088 

ἐρείσμαϑ' Ἡράκλειον 
ἀμφὶ δέμας τάδε λαΐνοις 

ἀνημμένα κίοσιν οἴκων. 

ὃ δ᾽ ὥς τις ὄρνις ἄπτερον καταστένων 

ὠδῖνα τέκνων, πρέσβυς ὑστέρῳ ποδὶ 1040 

πυχνὴν διώκων ἤλυσιν πάρεσϑ᾽ ὅδε. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ. 

Καδμεῖοι γέροντες, οὐ σῖγα σῖ- 

γα τὸν ὕπνῳ παρειμένον ἐάσετ᾽ ἐκ- 

λαϑέσϑαι κακῶν; 

ΧΟ. κατὰ σὲ δακρύοις στένω. πρέσβυ, καὶ 1048 
τέκεα καὶ τὸ καλλίνικον κάρα. 

ΑΜ. ἑκαστέρω πρόβατε, μὴ 
χτυπεῖτε, μὴ βοᾶτε, μὴ 

τὸν εὔδι᾽ ἰαύονϑ᾽ 

ὑπνώδεά τ᾽ εὐνᾶς ἐγείρετε. 100 

1027 τίν᾽ ΠΟΌΊΘο, τὸν 7.6 | ἀΐδα 1,6} χορὸν] νόμον Ῥα]6Υ | ἀχήσω]) 
ΕΠΤΉΒ]6υ, ἰαχήσω 76). 1081 ἰώ μοι μοι 6΄, ὦμοι Ἠθγηᾶπη 1082 πρὸ 
([οτῦ. ς ϑυδϑαμ) 1., πρὸ 6 1088 κείμενα 1,, 588 μὲ ἴῃ 110. 80Γ. 1 
1084 ἐκ παίδων] Βυτρσθβ, ἐκποδὼν 176 108ὅ περὶ δεσμὰ δὲ ἰ| περὶ] 
ἔοτύ. χερὶ [ ἁμάτων Ο' 1088 ἀνημμένα] ἘΠτΉ5]6γ, ἀνημμέν᾽ (ἀνημμένα 
ἢ) ἀμφὶ 1,6 | οἴκων] Βτοάρδι, οἰκεῖν 1,6 1041 πυκνὴν] 4. ΗΘΙΠδπηα, 
πικρὰν 1,6  ἤλυσιν] Οδπίον, λύσιν 1,6, τὴν λύσιν 1 1042 σίγα σίγα 
1,6 1048 ἐάσετ᾽  ]Ιοίουαβ, ἐάσατ᾽ 1,6 ἢ 1046 κατὰ σὲ 6΄, καὶ σὲ 
1,, 8688 ἡ σ ἴῃ 110. 56γ. 1 (πουαὺ ἰοιύαῦ κατὰ σὲ) 1046 καλλίνεικον τηπῦ. 
ἴῃ καλλίνικον. 1, 1049 εὔδι᾽ ἰαύονϑ᾽] Βιαῖδκα, εὖ διαύοντα 1,6 
1049 54. ἴοτύ. ἰαύοντά ὃ᾽ ὕπνῳ τ᾽ ἐνδόντ᾽ ἐγείρητ᾽ εὐνᾶς 
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ΧΟ. οἶμοι. 

φόνος ὅσος ὅδ᾽ἠ 4Μ. ἃ ἃ, 
διά μ’ ὀλεῖτε. ΧΟ. κεχυμένος ἐπαντέλλει. 

ΑΜ. οὐκ ἀτρεμαῖα ϑρῆνον αἰάξετ᾽, ὦ γέροντες; 
μὴ δέσμ᾽ ἀνεγειρόμενος χαλάσας ἀπολεῖ πόλιν, 1058 

ἀπὸ δὲ πατέρα, μέλαϑρά τε καταρρήξῃ. 
ΧΟ. ἀδύνατ᾽ ἀδύνατά μοι. 

ΑΜ. σῖγα, πνοὰς μάϑω" φέρε πρὸς οὖς βάλω. 
ΧΟ. εὕδει; ΑΜ. ναί, εὕδει 1000 

ὕπνον ἄυπνον ὀλόμενος. ὃς ἔκανεν ἄλο- 

χον, ἔκανε δὲ τέκεα., 

τοξήρεν ψαλμῷ [τοξεύσας]. 

ΧΟ. στέναξέ νυν 4. στενάξω. 100 

ΧΟ. τέκνων ὄλεϑρον ΑΜ. ὦμοι. 

ΧΟ. δέϑεν τε παιδός. 4Κ. αἰαῖ. 

ΧΟ. ὦ πρέσβυ ΑΜ. σῖγα σῖγα" 

παλίντροπος ἐξεγειρόμενος στρέφεται" φέρ᾽ 

ἀπόκρυφον δέμας ὑπὸ μέλαϑρον κρύψω. 1010 
ΧΟ. ϑαάρσει᾽ νὺξ ἔχει βλέφαρα παιδὶ σῷ. 

Α͂Μ. ὁρᾶϑ᾽ δρᾶτε. 
τὸ φάος ἐκλιπεῖν ἐπὶ κακοῖσιν οὐ 

φεύγω τάλας. ἀλλ’ εἴ μὲ κανεῖ πατέρ᾽ ὄντα, 
πρὸς δὲ κακοῖς κακὰ μήσεται 10τῦ 
πρὸς ᾿Ερινύσι 8᾽ αἷμα σύγγονον ἕξει. 

ΧΟ. τότε ϑανεῖν σὲ χρῆν, ὅτε δάμαρτι σᾷ 

φόνον ὁμοσπόρων 

1061 ὅδ᾽] Ἠδηιδᾶηπ, ὅδε 7, 6 1062 διά μ᾽ ὀλεῖτε] ΝΥ Κα ο1]4 
διαμολεῖτε 1,6 1052 5ᾳ. ΧΟ. οὐ 4Μ.ο δἀάιϊάτϊ Ηδιτάδϑηῃ | ἐπαντέλλει 
ΘΡΟΡΥ. Ῥδι15., ἐπαντέλλοι 1,6 1064 ἀτρεμαῖα .. αἰάξετ᾽ 1 Ἠθητηδηη, 
ἀτρεμέα .. αἰάξετ᾽ 7.6 10 μὴ ἴῃ γῶ8. 501. 1 | ἢ δέσμ᾽ . . καταρ- 
ρήξει Ῥῆυρῖ, μὴ δέσμ᾽ .. ἀπὸ σὲ κτάνῃ, ἀπὸ κτὲ. Ἠθγνογᾶθη 1066 κα- 
ταρρήξῃ] Ηθιτηᾶπη, καταράξη 1,6 1069 σίγα 1,6 1001 ἄυπνον] 
ΠΟΌΥΘΘ, ὕπνον 1706  ὀλόμενος] 5οΥ1ρ81, ὀλόμενον 17,6 1004 τοξεύσας 
ἀορΙονιῦ Μαᾶνιρ 1006 στέναξε νῦν 1,6 106 56. στενάξω τέχνων 
ὄλεθρον ΑἸ οὶ, οθύθγῳ ἀβαπθ δα πρέσβυ 1008 ὁπογο ἰγθιιαπῦ 10. Ο, 
οοττοχιὺ ΗΘΥΤΊΘΗΠ 1060 ὥμοι] Ηοητδηπ, ἰώ μοι 1., ἰώ μοι μοι αὶ 
1068 σίγα σίγα 1,6 1009 ἐξανεγειρόμενος ἨΘΙΤΊΔΠΏ 1070 κρύψω] 
ἕογῦ. κεύσω (οἷν. δορῃ. Απῦ. 868) 1071 ἔχει] ἔοτύ. στέγει 1078 τὸ] 
Ηουηϑηῃ, τὸ μὲν 17,0 ] οὐ] 6. Ηρτηναρ. «]10., ὦ 1,6 | κακοῖς ἵν᾽ εἴμ᾽ οὐ 
Νδοῖκ 1074 τάλας φεύγω 1,60], φεύγω τάλας 1 1076 ἐριννύσι 6 | 
᾿Ερινύσι ὃ᾽] ἴοτύ. ᾿Ερινύσιν 1011 σ᾽ ἐχρῆν 1.6 
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ἔμολες ἐκπράξας 

Ταφίων περίκλυστον ἄστυ πέρσας. 1080 

ΑΜ. φυγᾷ φυγᾷ, γέροντες. ἀποπρὸ δωμάτων 

διώκετε φεύγετε μάργον 

ἄνδρ᾽ ἐπεγειρόμενον. 
ἤέχα φόνον ἕτερον ἐπὶ φόνῳ βαλὼν 

ἀν’ αὖ βακχεύσει Καδμείων πόλιν. 108ὅ 

ΧΟ. ὦ Ζεῦ, τί παῖδ᾽ ἤχϑηρας ὧδ᾽ ὑπερκύπως 

τὸν σόν, κακῶν δὲ πέλαγος ἐς τόδ᾽ ἤγαγες; 

Ἶ ΗΡΑΚΛῊΣ. 

ἔα" 
ἔννους μέν εἰμι καὶ δέδορχ᾽ ἅπερ μὲ δεῖ, 
αἰϑέρα τε καὶ γῆν τόξα ϑ᾽ Ἡλίου τάδε" 1090 
ὡς δ᾽ ἐν κλύδωνι καὶ φρενῶν ταράγματι 
πέπτωχα δεινῷ καὶ πνοὰς ϑερμὰς πνέω 

μετάρσι᾽, οὐ βέβαια. πνευμόνων ἄπο. 

ἰδού, τί δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὡρμισμένος 

νεανίαν ϑώρακα καὶ βραχίονα, 109ὅ 
πρὸς ἡμιϑραύστῳ λαΐνῳ τυκίσματι 

ἧμαι νεκροῖσι γείτονας ϑάκους ἔχων; 
πτερωτὰ δ᾽ ἔγχη τόξα τ᾽ ἔσπαρται πέδῳ. 
ἃ πρὶν παρασπίξοντ᾽ ἐμοῖς βραχίοσιν 

ἔσῳξε πλευρὰς ἐξ ἐμοῦ τ᾽ ἐσῴξετο. 1100 
οὔ που κατῆλϑον αὖϑις εἰς “Διδου πάλιν 

Εὐρυσϑέως δίαυλον «ἐντολαῖς» μολών; 

1079 ἔμολες͵ Βοίπο, ἔμελλες 1,6 [ ἐκπράξας] Ηδτίπηρ, ἐπράξειν τησῦ. 
1η ἐχκπράξειν 1,, ἐκπράξειν αἧ:. 1084 τάχα δὲ φ. ἕτερον Ἠδηηθηη, τάχα 
φ. ἔϑ᾽ ἕτερον ΚιτοΒΠοΟΙ͂, τάχα φ. ἑτέρων Νδυοκ, ἢ τάχα φ. ἕτερον γγ1- 
Ἰδτηονῦ 1088 ἀν᾽ αὖ βακχεύσει] Νὅποῖϊς, ἀναβακχεύσει 17.6΄ 1086 ΧΟ.] 
ΗΡ, Βῖο, ποη 1088 7. 6, οοτγ. Ἡθαΐῃ [| ὑπερκόπως] ΝΥ ΔΚοἢ 614, ὑπερκό- 
τως 1.6 1087 καχὸν Ο΄͵ κακῶν 0 1089 ὈΠ5 βουιρύαβ ἴπ 6' | ἔν- 
νους] βοΥῖΡβί, μπους 1., ἔμπνους 16. Οἷν. Βδοομ. 1270 1001 ὧδ δ} 

ἩΘΙΒΙτο, ὡς 16 1092 πνοαῖς ϑερμαῖς ΘΟΒΘΏΚΙ 1098 πνευμόνων 
Φα ἘΡΑΒΉΒΗ ἰ 1094 νεανίαν] ἴοτὺ. καὶ γυῖα καὶ 1090 πρὸς 
ἡμυϑραύστῳ] ἘΠ]ΠΤΉ5]6Υ, πρόσειμι ϑραυστῶ 1,6 ] τυκίσματι] ΕἿΣ, τειχίσματι 
1,6 1097 ἧμαι] Μιβρταᾶνθ, ἦ μὲν 17,6 1 ἔχων] Μύβρτανθ, ἔχω {706 
1098 δ᾽] Ηοηταδηη, τ᾽ 7,6 | τ᾽] δηΐου, δ᾽ Πα’. 1100 ἔσωξε 1,0, ἔδοξε 
6 | πλευρά τ᾽ ἘΠγη5]6Υν 1101 οὔ που] Πιπαογί, οὔπω 1’. 1102 ἐν- 
τολαῖς) ῬΊθγβομ, εἰς ἅδου 1,6 [ μολών] δραμών Ἠδτηίαμρ᾽, ἴοτύ. δίαυλον 
ὑποκάμψας κράτει 



44 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 

ἀλλ᾽ οὔτε Σισύφειον εἰσορῶ πέτρον 
Πλούτωνά τ᾽ οὐδὲ σκῆπτρα Ζήμητρος κόρης. 

ἔκ τοι πέπληγμαι" ποῦ ποτ᾽ ὧν ἀμηχανῶ; 110 
ὠή, τίς ἐγγὺς ἢ πρόσω φίλων ἐμῶν. 

δύσγνοιαν ὅστις τὴν ἐμὴν ἰάσεται; 

σαφῶς γὰρ οὐδὲν οἶδα τῶν εἰωϑότων. 
ΑΜ. γέροντες, ἔλθω τῶν ἐμῶν κακῶν πέλας; 

ΧΟ. κἀγώ γε σὺν σοί, μὴ προδοὺς τὰς συμφοράς. 1110 

ΗΡ. πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπίσχῃ κόρας. 

τοῦ φιλτάτου σοι τηλόϑεν παιδὸς βεβώς; 

ΑΜ. ὦ τέκνον" εἶ γὰρ καὶ κακῶς πράσσων ἐμός. 

ΗΡ πράσσω δ᾽ ἐγὼ τί λυπρόν, οὗ δακρυρροεῖς: 

ΑΜ. ἃ κἂν ϑεῶν τις, εἰ μάϑοι, καταστένοι. 111 

ΠΡ. μέγας γ᾽ ὃ κόμπος. τὴν τύχην δ᾽ οὔπω λέγεις. 

ΑΜ. ὁρᾷς γὰρ αὐτός, εἰ φρονῶν ἤδη κυρεῖς. 1117 

ΗΡ, παπαῖ, τόδ᾽ ὡς ὕποπτον ἠνίξω πάλιν. 1130 
ΑΜ. καί σ᾽ εἰ βεβαίως εὖ φρονεῖς ἤδη σκοπῶ. 1121 

ΗΡ. ἐπεὶ τί καινὸν ὑπογράφῃ τὠμῷ βίῳ; 1118 

ΑΜ. εἰ μηκέϑ᾽ “ἭἯιδου βάκχος εἶ, φράσαιμεν ἄν. 1119 
ΗΡ, οὐ γάρ τι βακλχεύσας γὲ μέμνημαι φρένας. 1199 

ΑΜ. λύσω, γέροντες, δεσμὰ παιδὸς ἢ τί δρῶ; 

ΠΡ. καὶ τόν γε δήσαντ᾽ εἴπ᾽" ἀναινόμεσϑα γάρ. 

Α͂Μ. τοσοῦτον ἴσϑι τῶν κακῶν τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔα. 119 

ΗΡ. ἀρκεῖ 6 τ γὰρ μαθεῖν ὃ βούλομαι; 

ΑΜ. ὦ Ζεῦ, παρ’ Ἥρας ἀρ’ ὁρᾷς ϑρόνων τάδε; 

ΗΡ ἀλλ᾽ ἦ τι κεῖϑεν πολέμιον πεπόνϑαμεν; 

1108 ἀλλ᾽ οὔτι ἘΠγΊΒ]ΘΥ | πέτρον] Βτοάθϑα, πτερόν (, ἴῃ τῶβ. οὖ Ο 
1104 οὐ Τιτυὸν οὐδὲ Ὗ 1] 1ἠ1ἠῚῸ προδοὺς] Η. ϑίορδμπιϑ, προδῶς {7,0 

1112 ἀο]οὺ π΄. αα. ϑομιηιαῦ. Ἐοχύ. νοῦ καὶ συναμπίσχῃ κόρας τοῦ 
φιλτάτου σοι οἰοϊθηᾶα 1115-- 1146 ἸΙΠ60186 51η6 ποῦϊβ ρυϑθῆχδθ 1π 
1,6 1115. ἃ (ἔοτῦ. ὃ βου θθπαστα) κἂν ϑεῶν τις εἰ πάϑοι, (μβήνᾳ Ρα- 

160) καταστένοι] Οδπίογ, ἀκανϑεὼν τις εἴπαϑ᾽ οἵ καταστένξι 1,6’, ἴα 
τηϑρ. λούουσιν ῥάχιν (ταπῦ. ἴπ ῥάχις [) 17, ((οτὺ. λέγουσιν ῥάχιν), 1116 γ᾽ 
Ἰπδ τ α 1118 5αᾳ. ροϑὺ 1121 ὑγαπβροβυιῦ Νϑποὶς (νυν. 1122 ροβὺ 1119 
ΒΆΌτη Ἰοοαη ΠΔΌΘΥΘ τηοηυὺ 8005) 1118 ἐπεὶ τί] Βεαάμδιη, εἰπέ εἴ 
τι 1,6΄, εἴπ᾽ εἴ τι ἴ5 1119 μηκέϑ᾽ Οδπίοι, μὴ καϑ᾽ 1,6 | εἶ, φρά- 
σαιμεν] Μυβρτᾶγνθ, ἐκφράσαιμεν 76 1124 εἶπέ 1,, εἴπ᾽ ᾿ 1126 ἀρκεῖ 
σιωπὴ γὰρ .. ὃ βούλομαι] Ἠθαίῃ, ἀρκεῖ σιωπὴ (σιωπῆ 4) γὰρ .. οὐ βού- 
λομαν 1.6 1128 ἀλλ᾽ εἴ α 
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ΑΜ. τὴν ϑεὸν ἐάσας τὰ σὰ περιστέλλου κακά. 
ΗΡ, ἀπωλόμεσϑα᾽ συμφορὰν λέξεις τίνα; 1180 

ΑΜ. ἰδοὺ ϑέασαι τάδε τέκνων πεσήματα. 

ΗΡ, οἶἴμοι᾽ τίν᾽ ὄψιν τήνδε δέρκομαι τάλας; 

ΑΜ. ἀπόλεμον, ὦ παῖ, πόλεμον ἔσπευδας τέκνοις. 

ΗΡ. τί πόλεμον εἶπας; τούσδε τίς διώλεσε; 

ΑΜ. σὺ καὶ σὰ τόξα καὶ ϑεῶν ὃς αἴτιοο. 118 

ΗΡ. τί φής; τί δράσας; ὦ κάκ᾽ ἀγγέλλων πάτερ. 
ΑΜ. μανείς" ἐρωτᾷς δ᾽ ἄϑλι᾽ ἑρμηνεύματα.. 

ΗΡ. ἢᾧ καὶ δάμαρτός εἰμ᾽ ἐγὼ φονεὺς ἐμῆς: 
ΑΜ. μιᾶς ἅπαντα χειρὸς ἔργα σῆς τάδε. 

ΗΡ, αἰαῖ στεναγμῶν γάρ μὲ περιβάλλει νέφος. 1140 

ΑΜ. τούτων ἕκατι σὰς καταστένω τύχας. 1141 

ΗΡ, ποῦ δ᾽ οἶστρος ἡμᾶς ἔλαβε; ποῦ διώλεσεν; 1144 
ΑΜ. ὅτ᾽ ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἡγνίζου πυρί. 114 

ἩΗΡ. ἦὄἦ γὰρ συνήραξ᾽ οἶκον ἐν βακχεύμασιν; 1149 
ΑΜ. οὐκ οἶδα πλὴν ἕν᾽ πάντα δυστυχεῖ τὰ σά. 1148 
ΗΡ. οἴμοι" τί δῆτα φείδομαι ψυχῆς ἐμῆς 

τῶν φιλτάτων μοι γενόμενος παίδων φονεύς, 

κοὐκ εἶμι πέτρας λισσάδος πρὸς ἅλματα 
ἢ φάσγανον πρὸς ἧπαρ ἐξακοντίσας 
τέχνοις δικαστὴς αἵματος γενήσομαι; 1160 
ἢ σάρκα τὴν ἐμὴν ἐμπρήσας πυρί, 

δύσκλειαν ἣ μένει μ᾽’ ἀπώσομαι βίου; 

ἀλλ᾽ ἐμποδών μοι ϑανασίμων βουλευμάτων 

Θησεὺς ὅδ᾽ ἕρπει συγγενὴς φίλος τ᾽ ἐμός. 
ὀφθησόμεσϑα, καὶ τεκνοχτόνον μύσος 118 

ἐς ὄμμαϑ᾽ ἥξει φιλτάτῳ ξένων ἐμῶν. 

οἴμοι, τί δράσω; ποῦ κακῶν ἐρημίαν 

1180 λέξεις] Βτοάθϑδα, ἕξεις 71’ 1188 ὁ σπεύσας 1,6΄, ἔσπευσας 1 
1184 διώλεσεν ὦ 1188 εἰμὶ 1,, εἴμ᾽ 1} φορεὺς Οὐ, οοΥΥ. 4 1142 Βα. ροϑὺ 

1146 οο]]οοαν!ὺ ὙΥΠ]δηηονγι 1142 ἐν βαχχεύμασιν] ΥΠ]δτηον τὺ (βακ- 
χεύμασιν ῬΠΆΡ.), ἢ βάκχευσ᾽ ἐμόν 1,6 1140 δῆτα] ϑομδοίοι, δή γε 
ἽΠῈ; 1146 5α. τί .. φονεύς ἀσ]οῦ, ἴῃ γ. 1148 οὐτῃ ΕΠ]ΠΤΉ5]6 10 οὐκ εἶμι 
ΒΟΙΙΌΘΗΒ, ΡΆΪΘΥ 1148 ἅρματα α΄ 1160 δικαστὴς] καϑαρτὴς Ναυοὶς 
1161 ἢ] ἴοτῦ. οὐ | τὴν ἐμὴν] τὴν τάλαιναν ἘΠ]Τ5]6Υ, τήνδε τλήμον᾽ Θἰθαύ- 
τα 6116., Τοτὺ. τήνδε μυσαρὸν 1161 54. ἀθ]οῦ Ηο]Ποϑίου 1102 μὲ 
1, μ᾽ 1 1180 φιλτάτῳ] ἈθΙΒΚΟ, φιλτάτων 76’ 1101 ποῦ] Ηθιτηϑηῃ, 
ποῖ 1.6 
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εὕρω, πτερωτὸς ἢ κατὰ χϑονὸς μολών; 
φέρ᾽ ἄν τι... κρατὶ περιβάλω σκότον. 

αἰσχύνομαι γὰρ τοῖς δεδραμένοις κακοῖς, 1160 

κοὐδὲν κακῶσαι τοὺς ἀναιτίους ϑέλω 1162 

καὶ τῷδε προστρόπαιον αἷμα προσβαλών. 1161 

ΘΗΣΒΕΥΣ. 

ἥκω σὺν ἄλλοις οἱ παρ᾽ ᾿Δσωποῦ ῥοὰς 

μένουσιν ἔνοπλοι γῆς ᾿4ϑηναίων κόροι. 

σῷ παιδί, πρέσβυ, σύμμαχον φέρων δόρυ. 1160 

κληδὼν γὰρ ἦλϑεν εἰς ᾿Ερεχϑειδῶν πόλιν 
ὡς σκῆπτρα χώρας τῆσδ᾽ ἀναρπάσας “ύκος 
ἐς πόλεμον ὑμῖν καὶ μάχην καϑίσταται. 

τίνων δ᾽ ἀμοιβὰς ὧν ὑπῆρξεν ᾿Ηρακλῆς 
σώσας μὲ νέρϑεν ἦλθον, εἴ τι δεῖ, γέρον, 1170 
ἢ χειρὸς ὑμᾶς τῆς ἐμῆς ἢ συμμάχων. 

ἔχ᾽ τί νεκρῶν τῶνδε πληϑύει πέδον: 

οὔ που λέλειμμαι καὶ νεωτέρων κακῶν 

ὕστερος ἀφῖγμαι; τίς τάδ᾽ ἔκτεινεν τέκνα; 
τίνος γεγῶσαν τήνδ᾽ ὁρῶ συνάορον: 117 
οὐ γὰρ δορός γὲ παῖδες ἵστανται πέλας, 

ἀλλ᾽ ἄλλο τοί που καινὸν εὑρίσκω κακόν. 

ΑΜ. ὦ τὸν ἐλαιοφόρον ὄχϑον ἔχων «ἄναξ. 
ΘΗ. τί χρῆμά μ᾽ οἰκτροῖς ἐκάλεσας προοιμίοις; 

ΑΜ. ἐπάϑομεν πάϑεα μέλεα πρὸς ϑεῶν. 1180 
ΘΗ. οἱ παῖδες οἵδε τίνος, ἐφ᾽ οἷς δακρυρροεῖς; 

ΑΜ. ἔτεκε μέν νυν οὑμὸς ἵἷνις τάλας, 

τεκόμενος δ᾽ ἔκανε, φόνιον αἷμα τλάς. 

1109 λείπει ΘΌΡΘΥΒΟΥ. ὦ | φέρ᾽, ἀλλὰ ῬΗαυρε, ἴον. φέρ᾽, ἀλλὰ πέ- 
πλων | σκότον] Πιπαοτῇ, σκότος 1,6 1101 ροϑὺ 1162 ὑγϑηβροβαϊ 
1102 χοὐδὲν] ΒΟῚ1051, οὐδὲν 7.6 1101 προστρύπαιον] μυσαρὸν ἴῃ Τη8Υρ'. 
Θάβου. 7. | προσβαλών] Οδηΐον, προσλαβών 1,0 1118 οὔπου] οὔπου τι 
1, ((. 6. οὔπου οὐ οὔτοι), οὔπω τι ἰ6 1174 ἀφῖγμαι ΔΡΟΡΎ., ἀφεῖμαιν 
1,6 1 ἔκτεινκ 17, ἔκτεινεν [6΄ 111ὅ ξυνάορον Οὐ 1111 τοί που 
ἰ, τι που 1,6 (εἴν. 1118). πού τι ΝΥ 1]δτηονιῦ 1118 ἄναξ ϑιρρίονιῦ 
Ηδθυγϑ ΠΗ 1180---2 Ἰηθο]86 ρυϑθῆχϑθ 1ἢ 7.6 1181 τίνος] ΒΟΥΊΡΒΙ, 
τίνες 76 1182 μέν νιν] Ε]τΊ516γ, μὲν 1,6 ] ἴνις 1,06, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. υἱὸς 
1, 1188 ἔκανε] Μεϊμϊεθ, ἔχτανε 1,6 | ἔκαν᾽, ἀνόσιον αἷμα Οδιηρου | 
φοίνιον ἰ 

»Ὑ ΨπὰοΝΝδον 
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ΘΗ. εὔφημα φώνει. 
ΑΜ. βουλομένοισιν ἐπαγγέλλῃ. 118ῦ 

ΘΗ. ὦ δεινὰ λέξας. 

ΑΜ. οἰχόμεϑ᾽ οἰχόμεϑα πτανοί. 
ΘΗ. τί φής; τί δράσας; 

ΑΜ. μαινομένῳ πιτύλῳ πλαγχϑεὶς 
ἑχκατογκεφάλου βαφαῖς ὕδρας. 1190 

ΘΗ. Ἥρας ὅδ᾽ ἁγών᾽ τίς δ᾽ ὅδ᾽ οὗν νεχροῖς, γέρον; 
ΑΜ. ἐμὸς ἐμὸς ὅδε γόνος ὃ πολύπονος, ὃς ἐπὶ 

δόρυ γιγαντοφόνον ἦλθεν σὺν ϑεοῖ- 
σι Φλεγραῖον ἐς πεδίον ἀσπιστάς. 

ΘΗ. φεῦ φεῦ" τίς ἀνδρῶν ὧδε δυσδαίμων ἔφυ; 119 
ΑΜ. οὔ τὰν εἰδείης 

ἕτερον πολυμοχϑότερον πολυπλαγχτότερόν τε ϑνατῶν. 

ΘΗ. τί γὰρ πέπλοισιν ἄϑλιον κρύπτει κάρα: 
ΑΜ. αἰδόμενος τὸ σὸν ὄμμα 

καὶ φιλίαν ὁμόφρυλν 1200 

αἷμά τε παιδοφόνον. 
ΘΗ. ἀλλ᾽ ὡς συναλγῶν γ᾽ ἦλϑον, ἐκκάλυπτέ νιν. 
ΑΜ. ὦ τέκνον, 

πάρες ἀπ᾿ ὀμμάτων 
πέπλον. ἀπόδικε, ῥέϑος ἀελίῳ δεῖξον. 120 

βάρος ἀντίπαλον δαχρύοισιν ἁμιλλᾶται. 
ἱκετεύομεν ἀμφὶ σὰν 

γενδιάδα καὶ γόνυ καὶ χέρα προσπίτνων 

πολιόν τε δάκρυον ἐχβαλών. 

ἰὼ παῖ, κατά- 1210 

ὄχεϑε λέοντος ἀγρίου ϑυμόν. ὡς 

1181 οἰχόμεσϑ' οἰχόμεσϑα ἰ 1189 πλαχϑεὶς αὶ 1191 ἁγών] 
Ἠραΐμ, ἀγὼν 1.6 1 δ᾽ ὅδ᾽ οὖν] ΠρΙΒΙκα, δόλου 7.6 1192 ὃς ἐπὶ] Οδη- 
θυ, ἐπὶ 71 1198 ἦλϑε 1.6 ] ϑεοῖς Ἱ (1194 πέδον Ο' | ἀσπιοστάς] 
εὐθεῖα ΒΌΡΘΥΒοΟΥ. ὦ 1196 ὧδε 6χ ὅδε ἔαούπτη ἴῃ 7, 1196 οὔ τὰν 
Ῥα]ου, οὐκ ἂν 7,06, οὐκ ἄν γ᾽ 1 οὐκ ἂν ἴδοις ἘΠΤΏΒΙΘΥ 1197 πολυ- 
πλαγκότερον 1,6Ἃ΄, τ Δἀαϊα1ῦ ὦ 1199 Ἰ]πθο0]8 ργδϑῆχω ἴῃ 7, | αἰδούμενος 
ἰζ0 1202 ὡς συναλγῶν γ᾽] ΥΥΔΚοΠο]α, εἰς συναλγοῦντ᾽ 76. 120 πέ- 
πλον Ο΄, 56 πέ δαά. οὖ ὁ ἴῃ τῷδ. 507. 1206 δακρύοισιν ἁμιλλᾶται;] 
Ἠρουγηδηη (δακρύοισιν ἁμιλλᾶσϑαι Βοίπμθ), δακρύοις συναμιλλᾶται 706. 
γουβαπι ροϑὺ 1209 οο]]οοαῦ ΟΒΘΩΚ] 1211 κατάσχεϑ'ε) ἘΠΠΊ5]Θγ, κά- 
τασχὲ 1.6 ] ϑυμόν, ὡς} ΕΠ]πΠιΒΙΘγ, ϑυμὸν ὕπως 1,6, ϑυμόν γ᾽ ὅπως ἰ, 

. 
ϑυμόν, ὦ ϑοΠΘη ΚΙ 



48 ΕΥΡΙΠΙΔΟῪ 

δρόμον ἐπὶ φόνιον ἀνόσιον ἐξάγῃ, 
κακὰ ϑέλων κακοῖς συνάψαι, τέκνον. 

ΘΗ. εἶεν" σὲ τὸν ϑάσσοντα δυστήνους ἕδρας 

αὐδῶ. φίλοισιν ὄμμα δεικνύναι τὸ σόν. 121 

οὐδεὶς σκότος γὰρ ὧδ᾽ ἔχει μέλαν νέφος, 
ὅστις κακῶν σῶν συμφορὰν κρύψειεν ἄν. 

τί μοι προσείων χεῖρα σημαίνεις φυγεῖν: 

ὡς μὴ μύσος μὲ σῶν βάλῃ προσφϑεγμάτων; 

οὐδὲν μέλει μοι σύν γὲ δοὶ πράσσειν κακῶς" 1220 

καὶ γάρ ποτ᾽ ηὐτύχησ᾽" ἐκεῖσ᾽ ἀνοιστέον, 
ὅτ᾽ ἐξέσωσάς μ᾽ ἐς φάος νεκρῶν πάρα. 
χάριν δὲ γηράσκουσαν ἐχϑαίρω φίλων 

καὶ τῶν καλῶν μὲν ὅστις ἀπολαύειν ϑέλει, 

συμπλεῖν δὲ τοῖς φίλοισι δυστυχοῦσιν οὔ. 1220 
ἀνίστασ᾽. ἐκκάλυψον ἄϑλιον κάρα, 

βλέψον πρὸς ἡμᾶς. ὕστις εὐγενὴς βροτῶν, 

φέρει τὰ τῶν ϑεῶν πτώματ᾽ οὐδ᾽ ἀναίνεται. 
ΗΡ, Θηησεῦ, δέδορκας τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἐμῶν τέκνων; 

ΘΗ. ἤκουσα, καὶ βλέποντι δημαίνεις κακά. 1280 

ΗΡ. τί δῆτά μου κρᾶτ᾽ ἀνεκάλυψας ἡλίῳ; 

ΘΗ. τί δ᾽; οὐ μιαίνεις ϑνητὸς ὧν τὰ τῶν ϑεῶν. 

ΗΡ φεῦγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀνόσιον μίασμ᾽ ἐμόν. 

ΘΗ. οὐδεὶς ἀλάστωρ τοῖς φίλοις ἐκ τῶν φίλων. 

ΠΡ. ἐπῇνεσ᾽" εὖ δράσας δέ σ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 128 
ΘΗ. ἐγὼ δὲ πάσχων εὖ τότ᾽ οἰκτείρω δε νῦν. 
ΠΡ, οἰχτρὸς γάρ εἰμι τἄμ᾽ ἀποκτείνας τέκνα. 

ΘΗ. κλαίω χάριν σὴν ἐφ᾽ ἑἕτέραισι συμφοραῖς. 

ΗΡ. ηὗρες δέ γ᾽ ἄλλους ἐν κακοῖσι μείζοσιν; 
ΘΗ. ἅπτῃ κάτωϑεν οὐρανοῦ δυσπραξία. 1240 

1212 δρόμον] ΙΒ Κα, βρόμον 1,6 1210 οὐδεὶς σκότος] ΟδΠΈΘΥ, 
ἴδ᾽ εἰ σκότους 1,, ἴδ᾽ εἰσκότος (ὐ͵ ἴδ᾽ εἰς σκότους 1218 φυγεῖν} ᾿ 
ΠΘῖβκθ, φόνον 17 α΄. 1219 βάλῃ] ϑδοδίίσοι, βαλεῖ 76. 1221 εὐτύχησ᾽ 
1,6 | προσφεγμάτων 6' | ἐκεῖσε 1,, ἐκεῖσ᾽ 1224 ἀπολαύνειν Οἱ 
1228 τὰ τῶν ϑεῶν] Ποίδῖο, τὰ τῶν ϑεῶν γε 1,6, τὰ ϑεῶν γε ΘΕΙ]η 5 
1281- δῦ ἸΙη6018.6 50186 ργϑθῆχϑθ ἴῃ ὦ), 6' 1289. δ᾽: 1 11: ΒΘΕΟΥ 

1286 τότε 1,, τότ᾽. 1287 γάρ εἶμι] ῬΙοΥβοι, πάρϑιμι ΠΟ. 1289 εὗρες 
1,6, εἶδες Ῥα]ογ | δ᾽ ἔτ᾽ ΕῚΧ 

αὐ ..... 
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ΗΡ τοιγὰρ παρεσκευάσμεϑ' ὥστε κατϑανεῖν. 

ΘΗ. δοκεῖς ἀπειλῶν σῶν μέλειν τι δαίμοσιν; 

ἫΗΡ αὖὔϑαδες ὁ ϑεός, πρὸς δὲ τοὺς ϑεοὺς ἐγώ. 

ΘΗ. ἴσχε στόμ". ὡς μὴ μέγα λέγων μεῖξον πάϑης. 

ἫΡ, γέμω κακῶν δή; κοὐκέτ᾽ ἔσϑ'᾽ ὅπου τεϑῆῇ. 194 

ΘΗ. δράσεις δὲ δὴ τί; ποῖ φέρῃ ϑυμούμενος: 

ΗΡ. ϑανών, ὅϑενπερ ἦλϑον, εἶμι γῆς ὕπο. 
ΘΗ. εἴρηκας ἐπιτυχόντος ἀνθρώπου λόγους. 

ΗΡ. σὺ δ᾽ ἐκτὸς ὥν γε συμφορᾶς μὲ νουϑετεῖς. 

ΘΗ. ὁ πολλὰ δὴ τλὰς Ηρακλῆς λέγει τάδε; 1900 
ΗΡ. οὐκ οὖν τοσαῦτά γ᾽, εἰ μέτρῳ μοχϑητέον. 

ΘΗ. εὐεργέτης βροτοῖσι καὶ μέγας φίλος; 

ΗΡ. οἵδ᾽ οὐδὲν ὠφελοῦσί μ᾽, ἀλλ᾽ Ἥρα κρατεῖ. 
ΘΗ. οὐκ ἄν σ᾽ ἀνάσχοιϑ᾽ ᾿Ελλὰς ἀμαϑίᾳ ϑανεῖν. 
ΠΡ. ἄκουε δή νυν, ὡς ἁμιλληϑῶ λόγοις 190 

πρὸς νουϑετήσεις δσάς" ἀναπτύξω δέ δοι 

ἀβίωτον ἡμῖν νῦν τε καὶ πάροιϑεν ὄν. 

πρῶτον μὲν ἐκ τοῦδ᾽ ἐγενόμην ὅστις κτανὼν 

μητρὸς γεραιὸν πατέρα προστρόπαιος ὧν 

ἔγημε τὴν τεκοῦσαν ᾿4λκμήνην ἐμέ. 1900 

ὅταν δὲ κρηπὶς μὴ καταβληϑῇ γένους 

ὀρϑῶς, ἀνάγκη δυστυχεῖν τοὺς ἐχγόνους. 

Ζεὺς δ᾽ ὅστις ὁ Ζεὺς πολέμιόν μ᾽ ἐγείνατο 
Ἥρᾳ --- σὺ μέντοι μηδὲν ἀχϑεσϑῆῇς. γέρον᾽ 
πατέρα γὰρ ἀντὶ Ζηνὸς ἡγοῦμαι σ᾽ ἐγώ -- 120 

ἔτ᾽ ἐν γάλακτί τ’ ὄντι γοργωποὺς ὄφεις 

ἐπεισέφρηκε σπαργάνοισι τοῖς ἐμοῖς 

ἡ τοῦ Διὸς σύλλεκτρος, ὡς ὀλοίμεϑα. 

ἐπεὶ δὲ σαρκὸς περιβόλαι᾽ ἐκτησάμην 

ἡβῶντα, μόχϑους οὃς ἔτλην τί δεῖ λέγειν; 1210 

1241 ἴοντῦ. ὥστ᾽ ἀμυναϑεῖν 1242 μέλει ταυσῦ. ἴῃ μέλειν 1,, μέλει 
σ 1244 ἴσχ᾽ εὔστομ᾽ Ἠοινογάθῃ. 1240 ὅπου ῬΙαῦ. ἀ6 ϑύοϊο. γθρ. 
Ῥ. 1048 Τ' οὐ ἀ6 οοἴημη. ποὺ. ρ. 1008 1), ὕπη 1,6, ὅποι []οΠρΊητ8] 6 
ΒᾺ0]. 840 1249 δ᾽] ΝΥ δκοῆβα, γ᾽ 716 1261 τοσαῦτά γ᾽ ἔν μέτρῳ 
Ἠϑυδπη 1204 ἄν σ᾽] Βαιποθ, ἂν 7 6 12δὔὅ δὴ νῦν 1. 1206 νου- 
ϑετήσεις] ῬΊΘβοη, νουϑεσίας 17,60 1209 προστρόπαιος] μεμιασμένος 
ΒΌΡΘΥΒΟΙ, ὦ 1201 ἐπεισέφρηκε)] Νάθποῖς (ΠΙπἀογῆσπιῃ βθοιύαβ), ἐπεισέ- 
φρησε 1,6 1208 σύλεκτρος ({ 

Πατρὶ ᾶο5, Ἡρθχοι]ο68. 4 
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ποίους ποτ᾽ ἢ λέοντας ἢ τριδωμάτους 
Τυφῶνας ἢ Γίγαντας ἢ τετρασκελῆ 

κενταυροπληϑῆ πόλεμον οὐκ ἐξήνυσα: 

τήν τ᾽ ἀμφίκρανον καὶ παλιμβλαστῆ κύνα 

ὕδραν φονεύσας μυρίων τ᾿ ἄλλων πόνων 121 
διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, 

“Ἧϊνδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος 
ὅπως πορεύσαιμ᾽ ἐντολαῖς Εὐρυσϑέως. 

τὸν λοίσϑιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας πόνον, 

παιδοκτονήσας δῶμα ϑριγκῶσαι κακοῖς. 1280 

ἥκω δ᾽ ἀνάγκης ἐς τόδ᾽" οὔτ᾽ ἐμαῖς φίλαις 
Θήβαις ἐνοικεῖν ὅσιον" ἣν δὲ καὶ μένω, 

ἐς ποῖον ἱερὸν ἢ πανήγυριν φίλων 

εἶμ᾽; οὐ γὰρ ἄτας εὐπροσηγόρους ἔχω. 

ἀλλ᾽ "ἭἯργος ἔλθω; πῶς, ἐπεὶ φεύγω πάτραν; 198 
φέρ᾽ ἀλλ᾽ ἐς ἄλλην δή τιν᾽ δρμήσω πόλιν; 

κἄπειϑ᾽ ὑποβλεπώμεϑ'᾽ ὡς ἐγνωσμένοι., 

γλώσσης πικροῖς κέντροισι κληδουχούμενοι" 

οὐχ οὗτος ὁ Ζιός, ὃς τέκν᾽ ἔκτεινέν ποτε 

δάμαρτά τ᾽; οὐ γῆς τῆσδ᾽ ἀποφϑαρήσεται; 1290 

κεκλημένῳ δὲ φωτὶ μακαρίῳ ποτὲ 
αἵ μεταβολαὶ λυπηρόν ᾧ δ᾽ ἀεὶ κακῶς 
ἔστ᾽, οὐδὲν ἀλγεῖ συγγενῶς δύστηνος ὥν. 

ἐς τοῦτο δ᾽ ἥξειν συμφορᾶς οἶμαί ποτε᾿ 
φωνὴν γὰρ ἥσει χϑὼν ἀπεννέπουσά με 129 

ὴ ϑιγγάνειν γῆς καὶ θάλασσα μὴ περᾶν 

1211 ποτ᾽] πρὸς Ηαγίυηῃρ᾽ | πελωρίους ΡΥγο τρισωμάτους Ρ]αύ. ἀ6 ἔογύ. 
ΑἸΘχ. Ῥ. 341 ἢὶ ποίους γὰρ Τυφῶνας ἢ πελωρίους γίγαντας οὐκ ἀνέστη- 
σεν ἀνταγωνιστὰς ἐπ᾽ αὐτόν Ἰ6ρ1588 νἱάο 1212 τετρασκχελῇ] ΠΘΙΒΙΘ, 
τετρασχελεῖς 1,6 1214 παλιβλαστῇ Ο' | κύνα] ἴοχῦ. κάρα 1270 ἀγέ- 
λας οἷν. ΒΕΚΙ. Απροᾷ. 1 ρ. 880, 29 ἀγέλας πόνων Εὐριπίδης εἶπεν] ἄϑλα 
Ἐδαθῦ, ἄϑλους ῬΑΙΘΥ | κείς 1,06΄, 5864 εἰ ἴῃ 110. 5Βογ.. ὦ 1219 πόνον] 
Πδιθθ, φόνον 7,6 1281 οὔτ᾽ ἐμαῖς φίλαις] οὐ μιαιφόνοις ϑἰεααι- 
Τ 6116 7 1288 φίλων πανήγυριν Νᾶυοῖκ, ἴοτύ. φίλων ὁμήγυριν. Οἶν. 
ΗΙΡΡ. 1180 1284 εἶμι 1,,, εἶμ 1 128 ἐπὶ ΟΘ΄, ἐπὶ 59 1288 χλη- 
δουχούμενοι] κηλιδούμενοι Ἠοητήδημ, βουκολούμενοι ΚΙγΤΟΒΠΟΙ͂,, κηκαδού- 
μενοι, Νδῦθοκ, ἐκδονούμενοι ὩπΟΉγτητΒ, [οτῦ. ἐνδατουμένων 1289 τέκνα 
ἔχτεινε 17,4, τέκν᾽ ἔχτεινε ΟΘ΄, τέκν᾽ ἔκτεινεν 1990. τὲ ΤΠ πο 
1291- 8 οὐ 1299. 1800 ἀο]οὺ ὙΠΟ, 1292 αἰεὶ 76 1298 συγ- 
γενῶς Ῥίον. ἤοτν. 104, 4, συγγενῶν 1,6, συντρύόφως Ἠαγαμρ' 



ΠΡΑΚΛῊΣ τὰ 

πηγαί τε ποταμῶν, καὶ τὸν ἁρματήλατον 

᾿ξίον᾽ ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι. 
καὶ ταῦτ᾽ ἄριστα μηδέν᾽ “Ελλήνων μ᾽ δρᾶν, 
ἐν οἷσιν εὐτυχοῦντες ἦμεν ὄλβιοι. 1800 

τί δῆτά μὲ ζῆν δεῖ; τί κέρδος ἕξομεν 

βίον ξαχρεῖον ἀνόσιον κεκτημένοι; 
χορευέτω δὴ Ζηνὸς ἡ κλεινὴ δάμαρ 

κρούουσ᾽ Ὀλύμπου [Ζηνὸς] ἀρβύλῃ πόδα. 
ἔπραξε γὰρ βούλησιν ἣν ἐβούλετο, 1806 

ἄνδρ᾽ Ελλάδος τὸν πρῶτον αὐτοῖσιν βάϑροις 

ἄνω κάτω στρέψασα. τοιαύτῃ ϑεῷ 

τίς ἂν προσεύχοιϑ'; ἣ γυναικὸς εἵνεκα 
λέκτρων φϑονοῦσα Ζηνὶ τοὺς εὐεργέτας 

“Ελλάδος ἀπώλεσ᾽ οὐδὲν ὄντας αἰτίουο. 1810 

ΘΗ. οὐκ ἔστιν ἄλλου δαιμόνων ἁγὼν ὅδε 

ἢ τῆς Διὸς δάμαρτος" εὖ τόδ᾽ αἰσϑάνῃ. 

παραινέσαιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ πάδχειν κακῶς. 
οὐδεὶς δὲ ϑνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος. 
οὐ ϑεῶν, ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευδεῖς λόγοι. 131 

οὐ λέκτρ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν, ὧν οὐδεὶς νόμος, 

συνῆψαν; οὐ δεσμοῖσι διὰ τυραννίδα 

πατέρας ἐκηλίδωσαν; ἀλλ᾽ οἰκοῦσ᾽ ὅμως 
Ὄλυμπον ἠνέσχοντό ὃ’ ἡμαρτηκότες. 
καίτοι τί φήσεις, εἰ σὺ μὲν ϑνητὸς γεγὼς 1890 

φέρεις ὑπέρφευ τὰς τύχας, ϑεοὶ δὲ μή; 
Θήβας μὲν οὖν ἔκλειπε τοῦ νόμου χάριν, 

1297 ἁρματήλατον] Μυβρτανθ, ἁρματηλάτην 1,6 ] κᾷτα τὸν τροχή- 
λατον Ηουνοσᾶθη 1298 ἰξίονα 1, ἰξίον 1 ἐν δρασμοῖσιν Ἡ. ἩϊγΖ6] 
1299 5ᾳ. μὴδ᾽ ἐν Ελλήνων βορᾶ ἐν τοῖσι δ᾽ [0΄΄ς ἴῃ τηᾶγρ. τοῦτο κάλλιον 
στα μηδέν᾽ ἑλλήνων μ᾽ οὐ ἐν οἷσιν εὖὐτυ 7 1802 ξαχρεῖον] ΒΟΥ051 ΟΌΤΩ 
Ῥᾷϑίθῖο, τ΄ ἀχρεῖον 1,6 1803 δὴ] Ηουτηδπῃ, δὲ 7, Θ᾽ 1804 χρόουσα 
1,, κρόουσ᾽ 6΄, οοΥτν. ἴσ | Ὀλύμπου] Ηθαίῃ, ὀλυμπίου 1,0 δώματ᾽ ἀρβύλῃ 
ποδός Ῥοῦτοο, δάπεδον ἀρβύλῃ ποδός ἘῚΧ 1806 αὐτοῖσι 1,06΄. αὐτοῖ- 
σιν ἡ 1807 πάντως (ἸΔ]1τὰ ἄρδην) ἀναστρέψασα ϑ'΄οιθη}] 1808 προ- 
σεύχοιτ᾽ 1.6 (τ᾽ ἴῃ τῶϑ. ὑσίαστη ἔδυ 1 ουϑυατη ἴῃ 71) [ οὔνεκα 7,6 
1811 ἁγὼν] ΝΥ αΙΚοΠ614, ἀγὼν 7 6 1818 Ἰδοσπδιη δηΐθ πὰποὸ ν. βϑύαθαιῦ 
γὙΙοίουῖαβ [ἢ] οὐ βυρουβου. ὦ 1814 ταῖς τύχαις] ἴογύ. συμφορᾶς. Οἷν. 
ΗρΡΡ. 949 1810 λέκτρ᾽ ἐν] ΠΟΌΘΟΪς, λέκτρα τ᾽ 1,6 1817 τυραν- 
νίδα] ῬοΟΡΥΘΘ, τυραννίδας 1,6 1892 ἔχκλιπε 1,06, ἔκλειπε 

ἯΣΞ 
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ἕπου δ᾽ ἅμ᾽ ἡμῖν πρὸς πόλισμα Παλλάδος. 

ἐκεῖ χέρας σὰς ἁγνίσας μιάσματος, 

δόμους τε δώσω χρημάτων τ᾽ ἐμῶν μέρος. 132 

ἃ δ᾽ ἐκ πολιτῶν δῶρ᾽ ἔχω σώσας κόρους 
δὶς ἑπτά, ταῦρον Κνώσιον κατακτανών, 
σοὶ ταῦτα δώσω. πανταχοῦ δέ μοι χϑονὸς 

τεμένη δέδασται" ταῦτ᾽ ἐπωνομασμένα 

σέϑεν τὸ λοιπὸν ἐκ βροτῶν κεκλήδεται 1880 

᾿ξῶντος᾽ ϑανόντα δ᾽, εὖτ᾽ ἂν εἰς “Διδου μόλῃς. 

ϑυσίαισι λαΐϊνοισί τ᾿ ἐξογκώμασι 
τίμιον ἀνάξει πᾶσ᾽ ᾿4“ϑηναίων πόλις. 

καλὸς γὰρ ἀστοῖς στέφανος ᾿Ελλήνων ὕπο 
ἄνδρ᾽ ἐσθλὸν ὠφελοῦντας εὐκλείας τυχεῖν. 138ὕ 
κἀγὼ χάριν σοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 

τήνδ᾽ ἀντιδώσω᾽ νῦν γὰρ εἶ χρεῖος φίλων. 
[ϑεοὶ δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, οὐδὲν δεῖ φίλων" 
ἅλις γὰρ ὁ ϑεὸς ὠφελῶν, ὅταν ϑέλῃ.] 

ΗΡ, οἴμοι" πάρεργα {μὲνΣ τάδ᾽ ἔστ᾽ ἐμῶν κακῶν. 1340 
ἐγὼ δὲ τοὺς ϑεοὺς οὔτε λέκτρ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 
στέργειν νομίξω, δεσμά τ᾽ ἐξάπτειν χεροῖν 

οὔτ᾽ ἠξίωσα πώποτ᾽ οὔτε πείσομαι, 
οὐδ᾽ ἄλλον ἄλλου δεσπότην πεφυκέναι. 

δεῖται γὰρ ὁ ϑεός, εἴπερ ἔστ᾽ ὄντως ϑεός, 184 

οὐδενός" ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι. 

ἐσκεψάμην δὲ καίπερ ἐν κακοῖσιν ὦν, 
μὴ δειλίαν ὄφλω τιν᾽ ἐκλιπὼν φάος" 
ταῖς συμφοραῖς γὰρ ὅστις οὐχ ὑφίσταται. 

οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἂν δύναιϑ'᾽ ὑποστῆναι βέλος. 1880 
ἐγκαρτερήσω βίοτον᾽ εἶμι δ᾽ ἐς πόλιν 

1827 χκνώσσιον 1,6 ἡ 1881 ϑανόντα)] Ποῦτθθ, ϑανόντος 7,6 
1832 ϑυσίαις σε ΘΙΒΚΘ [ ἐξοκώμασι Ο΄, ΟΟΥΥ. 5 1888 5α. ἀο]ονῦ Νὅθοκ 

1840 μὲν Βιρρ!δονιὺ 6ᾶ. ΒηαΡθοη., γὰρ δά αϊῦ ΒαημθΒ 1841 λέχτρα 10, 
λέκχτρ᾽ 1 1848 πώποτε ἴ,, πώποτ᾽ ῖ 184 ὄντως] ὀρϑῶς ΟἸθιι. ΑἹ. βύγοτση. 
ὅ Ῥ. 691 οὐ ΡΙαῦύ. 6 δοϊο. γθρᾳρῃ. Ὁ. 1062 Ε᾿ 1840 ἀοιδῶν ΟἸΘΙηΘΗ5 
οὐ ΡΙαϊατομαβ, ἀοιδῶν δ᾽ 1,6 ] δύσφημοι ᾿αΠΚΘΗ 1840 τὰς συμφο- 
ρὰς γὰρ ὅστις οὐκ ἐπίσταται ϑνητὸς πεφυκὼς ὃν τρόπον χρεὼν φέρειν 
οι. ον. 108, 12 τὰς συμφορὰς .. ὑφίσταται Ἡ. ϑορμαμπαθϑ 1861 86. 
Ῥοβὺ 1851 ὑγσαπϑροηϊῦ ᾿ὐ. ῬΥΏΖ 1861 βίοτον] βουϊρβὶ, ϑάνατον 9.6 

δ ΣΝ»... δ. ... 
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τὴν σὴν χάριν τὲ μυρίαν δώρων ἔχω. 

ἀτὰρ πόνων δὴ [μυρίων] ἐγευσάμην, 

ὧν οὔτ᾽ ἀπεῖπον οὐδέν᾽ οὔτ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων 
ἔσταξα πηγάς. οὐδ᾽ ἂν ὠόμην ποτὲ 1886 
ἐς τοῦϑ᾽ ἱκέσϑαι, δάκρυ᾽ ἀπ᾽ ὀμμάτων βαλεῖν" 

νῦν δ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ τύχῃ δουλευτέον. 

εἶεν" γεραιέ, τὰς ἐμὰς φυγὰς ὁρᾷς. 
δ τ κὰΣ Χ , “ 2 ᾽ , ΒΩ ΦΎΕΙΝ 
ὁρᾷς δὲ παίδων ὄντα αὶ αὐϑέντην ἐμῶν 

δὸς τούσδε τύμβῳ καὶ περίστειλον νεκροὺς 1360 

δακρύοισι τιμῶν" ἐμὲ γὰρ οὐκ ἐᾷ νόμος" 
χ ᾽ 2 2 , Ν ΄ 94 » ,ὔ 

πρὸς στέρν᾽ ἐρείσας μητρὶ δούς τ΄ ἐς ἀγκάλας, 

κοινωνίαν δύστηνον, ἣν ἐγὼ τάλας 

διώλεσ᾽ ἄκων. γῇ δ᾽ ἐπὴν κρύψῃς νεκρούς, 
οἴκει πόλιν τήνδ᾽. ἀϑλίως μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 186ὅ 

[ψυχὴν βιάζου τἀμὰ συμφέρειν κακά!. 

ὦ τέκν᾽, ὁ φύσας οὐχ ἑκὼν ὑμᾶς πατὴρ 
ἀπώλεσ᾽, οὐδ᾽ ὥνασϑε τῶν ἐμῶν καλῶν. 
ς Ἁ Υ͂ 3 » , 
ἁγὼ παρεσκεύαζον ἑχμοχϑῶν βίου 

εὔχλειαν ὑμῖν, πατρὸς ἀπόλαυσιν καλήν. 1810 
’ 3 3 ς , 5 4 3 3 , 

σὲ τ΄ οὐχ ὁμοίως, ὦ τάλαιν᾽. ἀπώλεσα 

ὥσπερ σὺ τἀμὰ λέκτρ᾽ ἔσῳξες ἀσφαλῶς, 
Ν -- ,3 2 ) , 

μακρὰς διαντλοῦσ ἐν δόμοις οἰκουρίας. 

οἴμοι δάμαρτος καὶ τέκνων. οἴμοι δ᾽ ἐμοῦ, 

ὡς ἀϑλίως πέπραγα κἀποξεύγνυμαι 18τὅ 

τέχνων γυναικός τ΄. ὦ λυγραὶ φιλημάτων 
τέρψεις, λυγραὶ δὲ τῶνδ᾽ ὅπλων κοινωνίαι. 
3 -" Ἁ ε ᾽ " 4.9 μ᾿} -- ἀμηχανῶ γὰρ πότερ ἔχω τάδ᾽ ἢ μεϑῶ, 
3 ἃ πλευρὰ τἀμὰ προσπίτνοντ᾽ ἐρεῖ τάδε" 

1852 μυρίαν] ΝΥ ΑΙκοῆ 614, μυρίων 1,6 1808 μυρίων 6χ ν. 1882 
πο σθη15886 νἹθύαγ, ἰοτῦ. σχετλίων. Οἷν. Απάτοτη. 81, ΤΠ]. 120 1884 οὐ- 
δέν᾽] Βούμο, οὐδὲν 1, Θ΄ 18δῦὅ ἔσταξα [,, 564 ῬΥΪῸΒ α 6Χ ἡ ΥΒ] εἰ οου- 
ΤΟχὶῦ ἢ 1862 στέρνα 12, στέρν᾽ ἴ| ἀγγάλας Π7Πυ 1804 ἐπὴν] ΗδΙΙΉΔΠΗ, 
ἐπὰν 1,6 1866 ἀο]ονῦ Νϑαοῖς 1807 τέκνα 1., τέκν᾽ ἰ οὐχ ἑκὼν] 
ΒΘΙβθ, καὶ ὁ τεκὼν 1,, χ᾽ ὦ τεκὼν 16 1808 ὥνησϑε 1,.. Θιπαοτξ 
καλῶν 1,, κακῶν Ο 1809 ἐκμοχϑῶν] ΘΙ5κθ, ἐκ μόχϑων 1,6 | βίου] 
ΏοΡτθθ, βίᾳ 1,6 1810 ἀπόλαυσιν] Οδηΐοι, ἀπολλύυσι [1,, ἀπόλλυσιν 
[6 1811 ὁμίως Οὐ, οοΥΥ, 4 1 ἀπώλεσα] ὠνήσαμεν Ε΄. απ, ομηηταύ 
(ἔσωσ᾽ ἐγώ Ῥϑιδάίτααθ]1ου, ὥνησ᾽ ἐγώ Ἠο]ΖΠΘ) 1811 δὲ ἨρΙΙΘΠΠΗ, 
τε 6 
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ἡμῖν τέκν᾽ εἷλες καὶ δάμαρϑ᾽" ἡμᾶς ἔχεις 1880 

παιδοχτόνους σούς. εἶτ᾽ ἐγὼ τάδ᾽ ὠλέναις 
οἴσω; τί φάσκων; ἀλλὰ γυμνωϑεὶς ὅπλων, 

ξὺν οἷς τὰ κάλλιστ᾽ ἐξέπραξ᾽ ἐν Ἑλλάδι, 

ἐχϑροῖς ἐμαυτὸν ὑποβαλὼν αἰσχρῶς ϑάνω; 

οὐ λειπτέον τάδ᾽, ἀϑλίως δὲ σωτέον. 138 

ἕν μοί τι, Θησεῦ, σύγκαμ᾽" ἀγρίου κυνὸς 

κόμιστρ᾽ ἐς "ά4ργος συγκατάστησον μολών, 

λύπῃ τι παίδων μὴ πάϑω μονούμενος. 

ὦ γαῖα Κάδμου πᾶς τε Θηβαῖος λεώς, 
κείρασϑε συμπενϑήσατ᾽, ἔλϑετ᾽ ἐς τάφον 1890 

παίδων, ἅπαντας δ᾽ ἑνὶ λόγῳ πενϑήσατε 
νεχρούς τὲ κἀμέ᾽ πάντες ἐξολώλαμεν 

Ἥρας μιᾷ πληγέντες ἄϑλιοι τύχῃ. 

ΘΗ͂. ἀνίστασ᾽, ὦ δύστηνε" δακρύων δ᾽ ἅλιρ. 

ΗΡ, οὐκ ἂν δυναίμην᾽ ἄρϑρα γὰρ πέπηγέ μου. 1898 
ΘΗ. καὶ τοὺς σϑένοντας γὰρ καϑαιροῦσιν τύχαι. 

ΗΡ, ᾿ φεῦ: 
αὐτοῦ γενοίμην πέτρος ἀμνήμων κακῶν. 

ΘΗ. παῦσαι᾽ δίδου δὲ χεῖρ᾽ ὑπηρέτῃ φίλῳ. 

ΗΡ. ἀλλ᾽ αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις. 

ΘΗ. ἔκμασσε, φείδου μηδέν" οὐκ ἀναίνομαι. 1400 
ΗΡ. παίδων στερηϑεὶς παῖδ᾽ ὅπως ἔχω σ᾽ ἐμόν. 

ΘΗ. δίδου δέρῃ σὴν χεῖρ᾽, δδηγήσω δ᾽ ἐγώ. 
ΗΡ ἔἕξεῦγός γε φίλιον" ἅτερος δὲ δυστυχής. 

ὦ πρέσβυ, τοιόνδ᾽ ἄνδρα χρὴ κτᾶσϑαι φίλον. 

ΑΜ. ἡ γὰρ τεκοῦσα τόνδε πατρὶς εὔτεκνος. 140ὅ 

ΗΡ θθῃηδεῦ, πάλιν μὲ στρέψον, ὡς ἴδω τέκνα. 

ΘΗ. ὡς δὴ τί; φίλτρον τοῦτ᾽ ἔχων ῥάων ἔσῃ; 
ΗΡ ποϑῶ, πατρός τε στέρνα προσϑέσϑαι ϑέλω. 

ΑΜ. ἰδοὺ τάδ᾽, ὦ παῖ" τἀμὰ γὰρ σπεύδεις φίλα. 

1880 σωτέον] 5011ρ5]1, σωστέον 1,6 1886 5ᾳ. σύγκαμε οὐ κόμιστρα 
1,, ΘΟΥΥ. 1 ἀγρίου] ΝΥ ακοῆο]α, ἀϑλίου 1.6 1890 τάφον] ταφὰς ΒοῖδκΚο 

1891 ἅπαντας) Ηθιτηδημ, ἅπαντες 7.6 1898 ἄϑλιοι] Νδιυοκ, ἀϑλίω 
1,6 1596---1408 Π]Π60186 ργϑθῆχϑθ ἴῃ 1.6 1408 γε] ΠδΙΒΙτο, δὲ 
76 1404 5.4. οἰδθδθι]ω [ρα] 6 βαθρθούθ. Οἷν. 1421 οὕὑτη 186 
1404 Ἰηθο]ῳ ργδϑῆχϑ ἴῃ 1,6 (ροϑῦ 1408 νϑύβασῃ ΤΉ ΘΒ61 ᾿πύθυοι 1588 ΟΠ τη 
Βαβριοθ θαι ὙΠ] δυηονν12) 1408 τε] Μυβρυδνθ, γὲ 1, 6 
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ΘΗ. οὕτως πόνων σῶν οὐκέτι μνήμην ἔχεις; 1410 

ΗΡ, ἅπαντ᾽ ἐλάσσω κεῖνα τῶνδ᾽ ἔτλην κακά. 
ΘΗ. εἴ σ᾽ ὄψεταί τις ϑῆλυν ὄντ᾽, οὐκ αἰνέσει. 
ΗΡ, ἔξζῶ σοι ταπεινός; ἀλλὰ πρόσϑεν οὐ δοκῶ. 
ΘΗ. ἄγαν γ᾽ ὃ κλεινὸς Ἡρακλῆς ποῦ κεῖνος ὦν; 
ΗΡ, σὺ ποῖος ἦσϑα νέρϑεν ἐν κακοῖσιν ὦν; 141 
ΘΗ. ὡς ἐς τὸ λῆμα παντὸς ἦν ἥσσων ἀνήρ. 
ΗΡ, πῶς νουϑετεῖς δ᾽ ἔμ᾽ ὅτι συνέσταλμαι κακοῖς; 

ΘΗ. πρόβαινε. ΗΡ. χαῖρ᾽, ὦ πρέσβυι 4Μ. καὶ σύ μοι, 
τέκνον. 

ΗΡ ϑαάφϑ᾽ ὥσπερ εἶπον παῖδας. 4Μ. ἐμὲ δὲ τίς, τέκνον; 

ΗΡ. ἐγώ. 4Μ. πότ᾽ ἐλϑών; ΠΡ. ἡνίκ᾽ ἂν ϑάψῃς τέκνα. 1420 

ΑΜ. πῶς; ΗΡ. εἰς ᾿ϑήνας πέμψομαι Θηβῶν ἄπο. 
ἀλλ᾽ ἐσκόμιξε τέκνα δυσκόμιστα γῇ" 
ἡμεῖς δ᾽ ἀναλώσαντες αἰσχύναις δόμον, 

Θησεῖ πανώλεις ἑψόμεσϑ' ἐφολκίδες. 
ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ σϑένος μᾶλλον φίλων 142 

ἀγαϑῶν πεπᾶσϑαι βούλεται, κακῶς φρονεῖ. 

ΧΟ. στείχομεν οἰκτροὶ καὶ πολύκλαυτοι., 

τὰ μέγιστα φίλων ὀλέσαντες. 

1410 Ῥϑύβοῃμδθ ποίῳ ἀθϑϑὺ ἴῃ 7)6' ] οὕτω Ἡδγηδηπ. Απίθ πηο ν. 
ἄποβ γϑυθ8 ΘΧΟΙα 1556. Βαβρι σαι ΒΟΠΘΠΚῚ] 1412 ΑτηρΒῖίγγομὶ ἐγ] τιαπὺ 
1,6 || εἴ σ᾽ ὄψεται] Βατπθ8, εἰσόψεταί 17,0 | ὄντ᾽, οὐκ αἰνέσει] Μαβρτανο, 
ὄντα κοὐκ ἂν αἰνέση 716 1478- ὃ Ἰ]ΏΘΟ]15 ῬΘΙΒΟΠΒΙ ΠῚ ν] 065 πού τ 
ἴῃ .1., Αγ ΒΟ Ώ15 πούδ ΡΤῸ ἼΠΘ6Βθ60 ἴθ ΄'.͵ 1418 πρόσϑεν οὐ] 98 0005, 
προσϑεῖναι 1,6 1415 ἦσϑα)]Ί Ἠδητηδππ, ἧς ἂν 1,, ἧσ᾽ ἂν Ο 
1417 νουϑετεῖς δ᾽ ἔμ᾽] ΒΟΙΊΡΒΙ, οὖν ἔτ᾽ εἴπης 1. 1418 πρόβαινε] 
Πρῖβθ, πρόσβαινε 1,6 1419 ΗΡ. ἀθεοϑὺ ἴὼ ὦ, ϑάπτε 1,, ϑάπτ᾽ 16] 
41Μ.}] Ῥῦο πδὸ ποί 8ῖο οὐ ἴῃ ἀποῦυβ ῬΥΟΧΙΙΏ18 ὙΘΥΒΙ Ὀτι5 ΠΠΠΘ0]8 1η 1) 
1422 δυσκόμιστ᾽ ἄχη ΜΥ1ΙΠδτηοσιύ, δυσκόμιστ᾽ ἄγη ᾿ΔαΘΥΙΛΘΟΠΘΥ 

Βα Βουιρβοσαμύ εὐριπίδου ἡρακλῆς [6 



ΑΡΡΒΕΝΩΙΧΣΧ 

οοπθούσγδβ τη] ΠῸϑ ῬΥΟΡΘΌ1165 ΘΟΠΟΠ6Π5. 

Αὐρυμῃ. 11η. 2 ἐγέννησε {τρεῖς ΣΝ 1διηον τύ 

Υ.1 βροτόν Μυβρτῶγνθ ὅ σταχύς γ᾽ ἔβλαστεν Βδγπθ5, σταχὺς 
ἀνέβλαστεν ἘΘΙΒ]τΘ 7 τεχνοῦσι] στέφουσι Μυβρταᾶνοθ, πυργοῦσι Φ80ΟΌ5, 
οἰκοῦσι ῬΕαυρΊο, λείπουσι Ἠδυθαπρ,, στέγουσι ΝΑΡΟΥ, τεκνῶσι (οὐ φηΐθα ὡς 
ΡῬτῸ οἵ) ῬαΙθΥ 8 παῖς, χϑονὸς δὲ τῆσδ᾽ ἄναξ ῬαΙΘοΥ 

11 συνωλόλυξαν Ἠρτνοτάθῃ 18 ἐξευμαρίξειν Νδθοκ 
90 ἐξημερώσας ϑΟΠΘΈΚ]) 21 του ϑεῶν μέτα Βυτγρθ8 28 τὸν 

λοίσϑιον Ἐ]ΤΉ5]ΘΥ 21 Ζίρκης ὁμευνήτωρ (γ6] συνευνήτωρ) ΠΘΙΒΚΘ 
81 ὄνομ᾽ ὡς Καγδοι | πατρὶ παῖς Ποτ γάρ 80 καχῶν ἘΠΤΊ5]6Υ 

88 ἀο]οὺ Ἡθυνθγάθῃ 

41 λέγειν] νέμευν Ἐ'. απ. Βομτηϊαῦ 48 μήτρωος ΒΒΙΉ65 4δ τρο- 
φέα ΕΠ]τΒ]οΥ 47 ϑάνωσιν ἀκλεῶς ΠΘΙΒΚΘ 

ὅ8 χρειοῖ ΑἸαϊηδ | ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένοι] καὶ γὰρ ἐκκεχλῃμένοι Νῦοῖκ 
ἐσφαιρισμένοι Μϑεᾶν!ρ', ἐσφραγισμένων ΟΠ. ΚΙ ὅ8 54. ἐσφραγισμένων 
δόμων κεχλήμεϑ᾽" ἀπορία Ἠθτνθτάθῃ ὅδ οὐ σαφῶς 6ὁΧχ β5ὺ8 ΑἸαΙπ8 
αἰϊοτῦ Μυβρτδνθ ὅτ---ὅ9 ἀο]οὺ ΚΙ] ΘΗ τ ρ' ὅ8 ἧς] ὃ ΑΥπΐτη 

ὅ9 ἔλεγχος ἀψευδέστατος ροϑὺ Βτοάδθατη ΠΘΙΒΚ6 
602 ἀνϑρώποισιν ἐκ ϑεῶν [)ΟΌΤΘΘ 608 ἐγὼ γὰρ οὐ τῆς πατρὸς κτὲ. 

Βοίῃθ, ἐμοὶ γὰρ... ἄξηλος ἦν τύχη Καγδβοτ, ἐγὼ γὰρ οὔτε πατρὸς ἀπέλαυον 
τύχης ΟἸΐτη ΘΟΠΙΟΙΘΌδιη | ἀπεσφάλην 1,. θΙπᾶου 0 ἣν μακραῖς λόγχαις 
ἔπι ἩοΙΖποῚ | πέριξ Οοηγδας, ϑαμὰ ἨἩρδγνθγάθῃ, χερὶ γ6] χερὸς ΟἸτη ΘΟ0Π1- 
οἰἴθθαη θῦ 5α. ἔχων τύραννα δώματ᾽ εἷς εὐδαίμονα, οδίθτῖ5. ἀ6] οὐ15, ΟἹἹτὴ 
(ροβίθω ἔχων τυραννίδ᾽, ἣ μακραὶ λέσχαι πέρι, πῇ δῶσ᾽ ἔρωτι δώματ᾽ εἰς 
εὐδαίμονα) ΜοΚΊΙοΥ | ἣν... πέρι πηδῶσιν ἔρυμα σωμάτων εὐδαιμόνων ΚΆΥΒΕΟΥ 

06 πηδῶσ᾽ ἐρωῇ Μ. Βομιηϊαύ, πηδᾶν ἐρῶσι ν6] πηδῶσ᾽ ἀριστέων Ηοτ- 
τογᾶθῃ, πηδῶσιν ἀνδρῶν ΟἸἸτη ΘΟΠΙΟΙΘΌδιη | πηδῶσιν ἔριδι σώματ᾽ εἰς 
ὁμαίμονα Ἐδομὺ | συναίμονα Ἠργνογάθη, αὐϑαίμονα Ῥὐδαϊτηπθ 1161 
69 ἐχείνω μὲν ϑανόντ᾽ ἐστὸν κάτω ΚϑΥΒοΥ | (ἐκεῖνα μάτην ἄφαντ᾽ 8000), 
ἐχεῖνα πάντ᾽ ἄφαντ᾽ (νγ6] μὲν φυγόντ᾽) Β΄. απ. βομιηαΐὺ (ἐκεῖνα μετὰ 
ϑανόντων ἔπτατο Βοίμθ) [| ϑανόντ᾽] φϑάνοντ᾽ Μαβρτᾶνθ [ ἀπέπτατο 
11 79} 6 

72 ὑφημένη ν6] ἐφημένη ΠοΟῦτΘ6 78 ἄλλοτ᾽ ἐμπίτνων Ἠδυύαηρ' 
18--τ9 ἀο]οὺ ΚΙ ΚΘηθοτρ, 178--81 Ἠο]ποοῖον 74 αὔδα Ηουνογᾶθῃ 
718 ἐγὼ δὲ δυσφορῶ οἸττα Νὅιιοῖκς Τ6θ Βα. γϑῦρδ ἐγὼ... μυϑεύουσα ἀδ]οῦ δαΐ 
οουγὶρὶῦ ἴθ ἐγὼ δὲ διαχέω λόγοις σφε καὶ μύϑοισι γν6] ἐγὼ δὲ διατελῶ 
λόγοισί νιν ϑέλγουσα Ἠθυποτάθῃ {11 λόγοισι παραμυϑοῦσα Ἠαγύαῃρσ, 

δ ἡ δεν “ὦ ὦ «. 
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λόγοισι πραὔνουσα Νάιοῖ, λόγοισι συνϑαάλπουσα ν6] ρούϊπ5. λόγοισί νιν 
ἡγ)έλγουσα Ἐ᾿. ὅτι. Βϑομτοϊαὺ 19 προσπεσούμενος ΝΑΒΡΘΥ 

80 ἔμπεδον Οφπίθι, ἢ ποίαν ῬΆ]ΘΥῪ 81 ἐξευτρεπίζει Ῥηίη, ἐξεῦφρες 
ἡμῖν ἣ τύχην δυναίμεϑ'᾽ ἂν ἐξευυμαρίξειν ΜΘΚΙΙ (81 ροϑύ 89 οο]]οοαῦύ 
ὙΠ δηηον 2) 88 ῥάδιον γνῶναι (γ6] λέξαι) τάδε (ἀο]οἴο νϑυύβιι 89) 
Καωγϑβοιὴ) 88 5α. ἦ τοι (ν6] ἦ που) ῥάδιον.. παραινεῖν Οοητααὺ | οὔτοι 
σπουδάσαντ᾽ ἄνευ πόνου φαύλως περαίνειν ῥάδιον τὰ τοιάδε Ε΄. αα. δομτηϊαΐ 

89 φαῦλ᾽ ὡς... ἄνευ πλάνου Μυβρτῶᾶνα | ἄνευ πόρου ἨθγνοΙάθη. 
ψουϑατα οΟἸτταὰ ἀο]οθαὺ Νεθοκ 

98 ἐν δ᾽ ἀμβολαῖσι Νασοκ 96 γένοιτ᾽ ἄν, ὦ μοι ϑύγατερ ΒΔΥΠ6Β5, 
γένοιτο νῷν, ὦ ϑύγατερ ὙΥ ΔΚοΠο]4, γένοιτ᾽ ἂν ἔτ᾽ ἄν, ὦ ϑύγατερ ἘΠπη8- 
16Υ, γένοιτ᾽ ἄν, ὦ ϑύγατερ, ἔτ᾽ Μαϊίΐαθ, οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἄν, ϑύγατερ 
ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, χρόνῳ γένοιτ᾽ ἄν, ϑύγατερ Μ. ϑομτιηϊαί, γένοιτ᾽ ἂν οὕτω, ϑύ- 
γατερ ὙΥΠδιηονῦζ, Ρο5515 οὐϊᾶτη γένοιτ᾽ ἔτ᾽ ἄν τοι, ϑύγατερ 

101 βροτοῖσι συμφοραί ϑΟΒΘη ΚΙ] 102 οὐδ᾽ ἀεὶ Μυβρτανθ. δ ϑύβϑιτη 
ἀο]οὺ βομδϑίον 104 οἱοιῦ Ἠθυσθυάθῃ 107 ὑψόροφ᾽ ἐς Ἠατγίαῃρ 

108 γεραιὰ λιπὼν ϑοδ!ΡΟΥ 109 ἐστάλην] ἐξῆλϑον Μυβρστανο, ἔκβαλον 
ΟἸτπι Ἡθυτηδηπ, ἐξέβαν Ε]ΤΊ5]ΘΥ 109 54. ἰηίων γόων ΝΥ οἰάσοῃ 

110 ὥστε πολιὸς ἀρ]οὺ Νὅυοῖ 111 ἔπεα] οὐΐδιη σκιά Νδαοῖ, ἔοσύ. 
ἰά 1 μόνον] τρέμων οἸΐτη ΘΟΠΙΟΙΘ ΔΙ 112 5α. ἐννύχων ἔχων ὀνείρων 
τρομερά τε μέλε᾽ ἀλλ᾽ ᾿ΟΌΓΤΘΘ 118 πρόϑυμ᾽ ἘΠ]ΤΏΒ]ΘΥ 114 ὦ τἔέκεα 
τέκε᾽ ἀπάτορες, ὦ ΕἾχ, ἰὼ τέκεα, τέκε᾽ ἀπάτορα Ἠδτΐθσπρ 1Πἠὅ 5α. γε- 
ραιὲξ σύ, σύ τε μᾶτερ, ἃ τάλαινα τὸν ᾿Δίδα δόμοις Ο. Οοπτδαύ 116 τὸν 
ἐν ᾿Δίδα Ἡουγδπη [ ̓ Δἴδεω Βοίῃθ 119 μὴ πόδα κάμητε ΥΙδιηον 

120584α. ὡς δὲ πρὸς. . ὡς βάρος. . κώλου ΘΟΌΓΘΘ 121 λέπας 
ξυγοφόρον πῶλον ἐξανέντες Ἠδγτηδηη | ξυγηφόροι πῶλοι ΙΒ Κ6 121 5α. λέ- 
πας πόνῳ δαμέντος ὡς ξυγηφόρον βάρος φέρειν τροχηλάτοιο πώλου 
ῬΗΘρΡΕ, λέπας ξυγηφόρου κόπῳ παρέντος (ν6] ᾿ξανέντος) ὡς βάρος φέρον 
τροχηλάτοιο πώλου ΕἾχ, λέπας ζυγοφόρος ἐξανέντες οὐ βάρος φέρων ὄχου 
τροχηλάτοιο πῶλος (οἸἴτη λέπας ξυγηφόρον ἀνιέντες, οὐ βάρος φέροντ᾽ 
ὄχου τροχηλάτοιο, πῶλον) Ἠδτίαπρ',, λέπας ξυγοφόροι κῶλ᾽ ἱέντες ἄντυγος 
βάρος φέρειν τροχηλάτοιο πῶλοι ΚιτΟΒΠΟΗ͂, λέπας ξυγοφόρος ἅρματος 
βάρος φέρων τροχηλάτοιο πῶλος Νδποῖς, λέπας ξυγοφόρον δεσμάτων (ν6] 
ἡνίας) ἀνέντες, ὧς βάρος φέρω κτὲ. Ῥα]ΘΥ, λέπας ξυγοφόρον πῶλον ἐξα- 
νέντες ὃς βάρος φέρων τροχηλάτοιο δίφρου 1. Βαυμηδημ, λέπας ξυγοφόρος 
πῶλος ἐξανέντες ὃς βάρος φέρει τροχηλάτοιο φόρτου ϑ'ΟΠΘΏΚΙ, λέπας ξυγο- 
φόρος ἔκαμ᾽ ἄναντες ἅρματος βάρος φέρων τροχηλάτοιο πῶλος ΜΥ1]δτηο- 
γγιῦζ 122 βαρυσφύρου ἌΔΙΒΚΟ ] φέρω Ἠθαΐῃ [| κώλου Η. ϑίθρῃϑηιβ, 
βώλου Μυθϑργανθ 126 τὸ] τὸν Η. δύθρμπδπαβ | τὸν πάρος συνήλικ᾽ ἐν πόνοις 
Βροῖϊς 126 ροϑὺ 127 οοἸἹοοαῦ Μυβοτανθ, απὸ τϑοθρίο 120 παρακόμιξ᾽ 
ΒΟ 1 ΕΠ]ΤΉΒΙΥ [127 ᾧ] ὡς οἸ'τη Ναθος 129 ὀνείδει ἨΘΙ5Κ6 

Απΐθ 180 βίγσορῆδιη (-:- 180 --- 8517) Ιηὐθυοιαῖθθθ ραύαῦ ΞΟΠ ΘΏΪ] 
182 8.4. ὀμμάτων αὐγαὶ τέκνων οὐδ᾽ ἀποίχεται χάρις. τὸ δὲ κακοτυχὲς 

οὐκ ἐκλέλοιπεν δόμων πο 188 ἀο]οῦ Νδαοῖς | τὸ δ᾽ αὖ διὰ κακο- 
τυχὲς Παγΐαηρ | ἐκ πατρὸς τέκνοις Ηδητηδηῃ, ἐκ τοκέων Βοίμθ | ἐκ τεχ- 
νων ἀο]οραὺ Ἠδτηίαπρ 184 δηΐθ 188 ὑγαπβϑρομὺ ΕἿΣ 186 οἵους 
5601160] Ἠδυύπηρ' 186 56. οἵους τούὐύσδ᾽ ὀλέσασ᾽ ἀποστερήσει. οΟἸτη Π]1η- 
ἀο 189 παρόντα ΑἸἀἴηδ | πύλας ῬΗυρΡΚ, πάρος ΚΙιτοπποΗ 

145 παρ᾽ “Διδου ῬΑΙΘΥ 146 ὡς δ᾽ ῬαΙοΥ, εἶϑ᾽ οἹτπι ὙΠ] δον 
148--1860 ἀο]οεὺ ἨοΙ Ποοίου 149 Ζεύς τε κοινεών ἔφυ ΦΘΟΔΙΙΡΌΓΙ, 
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παῖδα Ζεὺς τέκοι νέον ΒΕγποΒ, Ζεὺς τόκου τε ξυνέων γΑΙΚΟΠΘΟΥ, Ζεὺς 
τέχνου τε κοινέων φαΐ, (Ζῆνα Ζεὺς τέκοι νέον ΒΘΙ5Κ6) Ζεὺς Ζῆνά 
σοι τέκοι νέον Βοίμε | τέκον ϑεὸν νέον Υ ΔΚΘΠΘΙἃὰ (νέον ϑεόν Εχτίαταί), 
τὰ κοίν᾽ ἔχοι τέκνων Βυγρθθ, ἐκοινώνει τέκνου ὙΥΠδγηονῦζ, τέκοι σὸν 
ἔκγονον Ομ κ Ῥοϑὺ 149 οὐ 1866 Ἰδοῦπδβ οἹἸτη βὐαύθαθραὺ ὙΥΠ]δτηονσὺ 

161 τί δῆτα ἘΘΙ5ΚΘ6 1562-- 6 ἀο]οὺ Ἠο]ποϑῖου 1δὅδ τοῖσδ᾽ ἕξ 
ἄποιν᾽ ἴξζεσϑε Ο. αογδμι, τοῖσδ᾽ ἐξ ἀγῶνος ἧσϑε; Μεαᾶνίσ 168 8α. ἀο]ού 
ἨἩρθυσθυάθῃ 

101 τῇ φυγῇ Ναυοῖς 108 ἀλλ᾽ εἰ μένος βλέπων τις ἀντιδέρκεται 
Βοίῃε | ὃς βλέπων μένει τε ΟΔΙΩΡΟΙ 104 ταχεῖαν αἷἶκα Μυβρτᾶνθ, 
βαϑεῖαν ἄλοκα ΝΥ ΔΙκΘΗ 614, ταχεῖαν ἄλκα οἸτη Νϑδῦοϊς, παχεῖαν ἄλοκα 
Μυητο 10 ἀνανδρίαν ῬΊΘΥΒΟοη 168 τιμωρόν γ᾽ ἐμοὶ Οδτηρθι, τιμωρὸν 
δόμοις ῬΗυρκ, τιμωρουμένους Ἡδίτηδορίῃ 168 54. τιμωροὺς ἐμοῦ .. 
δεδραμένων δίκας Μαθρτανθ, τιμωροὺς πικροὺς .. δεδραμένων ἐμοί οἸ τη 
ΘΟΠΙΟΙΘΡαμ, τιμωρὸν δίκην. . δεδραμένων ἐμοί οἸτα ὙΥΠ]δταονὗΖ 

1609 λιπέσϑαι, {τοὺς ϑέλοντας ὕστερον ἴσως ἀπαιτεῖν» τῶν δεδραμένων 
δίκην Μαίμῖδθ | δίκην] κακῶν Ἠδνίαπρ', πέρι οἸττα ΠΙπαονε, δίκῃ Ο. 6ο- 
Τάχα, πιρρούς ΗἨθυογάθη, πάρος ϑΟΠΘΗΚΙ, δίκην 6Χχ 184 πϑύμπτῃ ραυϊαῦ 
ΠοΟῦτΘ6 

110 τὸ τοῦ “ιὸς Πδ΄δῖκΘ ᾿ ἀμυνέτω κακά οι Νάθοϊ, ἀμυνέτω γόνῳ 
ΘΟΒΘΗΚΙ, ἀμυνέτω δίκῃ Εϑομὺ [ μέρει] περὶ ΠΘΙ5Κ6 Ῥοϑὺ 1710 Ἰδουηϑιῃ 
ΟἹ βὐαθα θοῦ ὙΠ διηονὺΖ 171 παιδός] αὐτός Ἠδγοτάθη - 177 κε- 
ραυνὸν δηριῶν (γο] δ᾽ ὄβριμον) Βοίῃθο, κεραυνὸν δ᾽, εἰ ϑέμις οἸτη οοπϊ- 
οἰθῦαμι, κεραυνὸς μαρτυρεῖ ΗΟΙΪΖΠΘΥ 118 ἐν οἷσι συμβὰς γν6] οὗ συμ- 
βεβηκὼς Νδυοῖ,, ἐν οἷς βέβηλος Ο. ἀοΥδμη 119 λευροῖς ϑοδ!ρου. Ῥοϑῦ 
119 Ἰασοαπϑηη βὐωῦαϊῦ ΞΟΠ ΘΗ ΚΙ] ' 

188 ἄριστον ἂν κρίνειαν ἀποπγτηὰβ (ἂν κρίναιεν ἘΠ]Τη516γ), ἀριστέα 
κρίναιεν ἩδΥθπηρ' 184 μόνον (γ6] ἄλλως ν6] εἰκῆ) δοκεῖν ΠΘ15Κ6, ἀνάλ- 
κιδαὰ Φ80ο005, εἶναι κακόν Νδαοὶς, αἰχμὰς ὀκνεῖν Εἰ. απ. Βομιηϊαῦ, οὐκ 
ἄλκιμον ἩΟΙΖΠΘΥ 184- 817 ἀο]οὺ Ἠο]υμοϑίου 186 Ζίρφυν δ᾽ Ηει:- 
τηϑηπ [ οὐϊδιη Ζίρφυς δ᾽ ᾿Ερέτριά ϑ᾽.. ᾿“βαντίδος οὐ 186 ἐπαινέσειαν 
Ἠδτθαπρ' [| ἐρωτῶνϑ' ἘΠ ΘΙ5 ΚΘ 180 οὐκ ἄν σφ᾽ ἐπαινέσειεν ΤιΘῃζηρ, 
οὐτὰν ἐπαινέσειαν ῬΆ]ΘΥ, οὖκ ἂν σέ γ᾽ αἰνέσειεν δομύ, οὐκ ἂν σέ γ᾽ 
αἰνέσειαν Μ116111 1817 μὴ ᾿σϑλόν τι... λάβοι Τιοπὐϊηρ' [ δρᾶσαι Μυϑ- 
ΘΎΘΥΘ 189 νυν ΠΘΙΒΚΚ6, οὖν οΟἸτη Νϑαοῖκ 

190 τοῖς ὅπλοις Ὑ16}}1 191 κἀν τοῖσι συνταχϑεῖσιν ΠΟΌΓΘΘ (ΤΆ ]1πὰ 
καὐτοῖσι συνταχϑεῖσιν), κἄλλοισι συνταχϑεὶς ἂν ΟἸ1τὴ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, σὺν τοῖς 
τε συνταχϑεῖσιν ῬΑ]ΘΥ | καὶ τάξεων ταχϑεὶς (ταχϑείς τ᾽ ΜοΙΚΙο) ἐν 
οὖσι μὴ ἀγαϑοῖς ἀοτηρογΖ. Τιϑοσποόβατῃ ραὐαῦ Ἰοοῦτη ΚΑΒ 191 86. ροϑῦύ 
194 οοἸ]οοαὺ ΚαΥΒΟΥ 192 αὐτὸς γὰρ ὦφλε δειλίαν Ε΄. αα. ϑομτηϊαύ 
198 ϑραύσας δὲ ῬΑ]ΟΥ 194 τήνδ᾽ ἔχων ῬΊοΥδΒοπ, γ᾽ ἀντέχων Μυϑ8- 
ΡΎΔΥΘ, γ᾽ ὡς ἔχων Ἡδδίῃ, γ᾽ ἂν ἀνέχων δίγαομύμηθιου, γοῦν᾽ ἔχων Φ8ΟΟΌΒ | 
ἀλκὴν δορός Ναῦοκ 196 δὲ χερσὶ τόξ᾽ .. εὔστοχα ἘϊΔΥ16 

200---Οϑ ἀο]οὺ Ἠο]μοθίο 208 ὡρμημένον γ6] ὁρμώμενον Ἠφδίμ 
μὴ τύχῃ ᾿φωρμισμένους Ῥδυοποηδίθη 204 ἐναντίοι, ἀδ]θίο ν. 20ὅ, 
ΝϑΌΟΙ 20ὅ παρεστώτων ΝΥ τδτηονῦ 

218 τῆσδε σῶς ϑέλεις Ἐ΄. ὅπ. ϑ'οβτιηϊαῦ 21 λίαν δὲ .. πείσει λίαν 
Τιϑηδηρ 216 ϑεός .. μεταβάλῃ τύχης Ῥυτγροϊ]ὰ 

221 Θήβας 1. ἨεΠδπα 2926 χέρσοι ἈΘΙ5Κ6 221 ἀλλ᾽ οὐ, τέκν᾽ 
ΚιγοΒ ΒΟΥ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 50 

ῶ80 54. λόγοισιν αἱ τύχαι (ν61] πάϑαι) ϑνητοῖς ἔχουσιν ὈΟΌΓΘΘ 
2988 λέγ᾽] ψέγ᾽ Ἐ᾿. ὅτ. Βομτιηϊαΐ 

949 [οτὺ. πόλιν 246 τάδε] μόνος γ6] ἔχω Ἐ'. απ. Βομηηϊαύ 
ῶ47 πρέσβυ Οοθοὺ 248 γνώμαις ἰόντες ὙΥ ΚΘΗ], Ἰάθτη οοπίθοῖῦ (φηΐθα 
ἐναντίον 5οΥ] 65) Ηδυύαπρ, γνώμαις τι δρῶντες (οὐ δηΐθα ἐναντίον) 
Ε. αα. ϑοβιιαὺ 249 54. δρύμους τύχας (.. 6. τύχης) ὅταν πάσχητε 
ΠοΙβκο, δόμων Καὶ} 61 οὖ ὅταν χάσχητε ΔΥΠδΙηον ΙΖ, τύχας ἰδίας. ὅταν 
δὲ σχῆτε (οὐ μεμνήσεσϑ᾽ ἐμοῦ... τῆς τ᾽ ἐμῆς) Ἐ΄. αα. Βομτηϊαὺ 

268 5α. ὦ γῆς λόχευμ᾽ ἴάρειον, οὺς σπείρει ποτὲ Κάδμος, δράκοντος 
. ΟἝΏΡΟΥ | οὺς Ἄρεως σπείρει ποτὲ Κάδμος δράκοντος ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 264 ὁρ- 
μίσματα ΒΘΙΒΚ6 200 ἄρχεις, κάκιστε Μυϑργδγθ 2ῦ05α. ὅστις ἐν 
Κάδμου πόλει ἄρχει κάκιστος τῶν ξένων κἄπηλυς ὥν Καᾶγϑο 2067 ἐγγε- 
νῶν Ῥίογβοι, βασιλέων ὐγποΠ 6161, τῶν ἐμῶν ν6}] τῶνδ᾽ ἑδῶν (ν6] 
ἑδέων) ΘΟΌΤΘΘ, τῶν νόμων ἨοΙΖποΥ, λῳόνων ὐααίχτητιθ]16ν [ τῶν νέων 
ἐπηλύδων ΚΙγΟΒΠΒΟΗ͂, ἐγγενῶν (ν6] τῶν νέων) ἀβουλίᾳ Ὑ116}1}} 267 8α. ἄρ- 
χεις, κάκιστε... ἐμοῦ σὺ (ἐμοῦ σὺ οχ 64. ΑἸαΪπ8) δεσπόσεις Μυβρτανθ 

202 οὐ] οὺς ΠΘΙ5Κ6 266 καίτοι τί πράσσω Βοίῃθο 206 54. ἀο]οὺ 
ΜϑΠΟΙΠΙ 269 ἐν] σῇ Νδιοκ | τὸν πόνον Ζεδίτα, τὸν πόνον (γ6] τοὔμ- 
πεδον) ϑομοΘηΘ 

2171 ὠνήσαμεν Ἡδιτηδπη Ῥοϑῦὺ 271 ἀπατῃ οὖ Δ] ΘΥΌΤ νΟΥΒατη ([66586 
Ῥαθαῦ ΒΘ ΙΒ Κα 212 οὐχ ὡς σὺ χαίρεις ν6] ἐν αἷς ὑβρίξεις ῬΆΙΘΥ | σὺ 
μαργᾷς ν6] σὺ γαῦρος Ἠθργνογάθῃ | οὐκ ἄρ᾽ εὖ ᾽φρόνει Οοπτααί. Ῥοβὺ 
214. ὈΥθυθῖη ΟΥ̓ ]Ο ΘΙ [001 1ηὐθ 1 1556. ραΐαῦ ΞΟΠ ΘΗ ΚΙ 21 γέρον, σ᾽ 
ἐπαινῶ Βυγρθδ 216 δικαίως Νϑποὶς 

280 οὐ φίλα ἘΠιη5]6 Υ 281 ἃ ᾿βόσκησα ἘΘΙΒΚΚΘ 282 τοῦ δ᾽ 
ἀναγκαίου τρόπῳ Μ. ϑογῆδνθ | τρόπῳ] πότμῳ ΤΟΌΥΘΘ 282 5α. ἀναγ- 
καίῳ βροτοῖς οὗ σκαιὸν .. τρόπους ῬΆ]ΘΥ 28ὅ καταυανϑέντας ΚΟΟΙ 

γέλον ΥΙδταονγιὺ 281 ἀδ]οὺ Νδυοκ | δώμασιν] δαίμοσιν ἜΘΙ5Κ6 
2871--04 ἀο]οῦὺ Ἠο] μορίου 

290 ἀμαρτύρητον ΒΘοΙς | οὐ κλύει πόσις Ἐϊ. αα. Βομβιηϊαὺ, εὔδηλος 
πόσις Μαᾶν' 291 εἰ τούσδε ϑΘΟΔΠΡΟΥ, ὃς τούσδε Η. ϑῥορμδμιυβ, καὶ 
τούσδε ῬΘΙΘΥ 296 σὸν] τὸν οΟ]1τη Νθοκ | γαίας ἄπο ἈΘΙΒΚΘ, γαίας 
ὕπερ ῬΟῦγΘΘ. 6298 ἄλλως ἘΠ Ι5Κ6 298---806 ἀο]οὺ Ἠο]ποθίου 

299 ἥκιστα φρίττειν ΠΘΙΒΚΘ, ἥκιστα σαίνειν ΤῈ 0005, ἥκιστα ϑήγειν 
Βυγρθβ 

800 σοφοῖσι, δ᾽ εὐχτὸν ἨΟ]ΖηοΥ [εἴκειν σοφοὺς δεῖ καὶ τεϑραμμένους 
ΒυΓρΡῸ5 8005α. αἀο]οὺ Τ΄, ὅτι. Βομχηϊαῦ 801 ὑπολακὼν Μαβρτανθ 

802 παραιτησαίμεϑ'᾽ ἄν Μαᾶνι’ 804 περιλαβεῖν ΒΥαποκ 80 φί- 
λους ῬΑΙΘΥ 809 πρὸς τὰς ϑεῶν Καγβοι | ἐκμοχϑεῖν ΠΘΙ5Θ. Ῥοβϑὺ 

809 ΟἸἸτη γϑυβατη ἀθβΙ θυ ΌΘ ΤΩ 809 5ᾳ. ἀο]οῦὺ Ἠοϊποοῖου. ἐχμοχϑεῖν 
τύχας (ὀκνεῖ ἘκΈκἪ) πρόϑυμός ἐστιν χτὲ. ΘΟΌΥΘΘ 

810 μάταιός ἐστιν ῬαΙΘΥ | δ᾽] γ᾽ Μυβρτᾶνθ | ἡ προϑυμία στ᾿ 
ἄφρων Ἠδτηύαπρ,, δ᾽ ἄφρων προϑυμία Νυοκ 811 τὸ χρὴ γὰρ Νδῦοκ 

818 ἦν τις σ᾽ ἤντησ᾽ ἘΠΤΙΒΙΘΥ 1 ῥᾳδίως σφ᾽ Ἠροτιποτᾶθῃ | ἔπαυσά γ᾽ 
(υ6] ἔπαυσαν) ἄν Μυβρτδᾶνβ 81ὅ διοίσεις ὨΟΡΤΘΘ 818 ἄϑλων δ᾽ 
Καγβοῦ. Ῥοβύ 819 Ἰδουηϑδιη (πάρεστι μήτηρ σὺν τέκνοισιν ἀϑλία) 5ἰαύαϊ 
γγ1 τον 

820 πέτρας κάτα οι ποτ ἄρῃ 822 5α. Ἀτενεῖν.. τήνδ᾽ αἴνεσον.. 
εἰσίδωμεν, ἀϑλίαν ϑέαν Β΄, 6α. βομτιηϊαί 828 ταύτην ἵν᾽ ϑοΔΙΠΙσΟΥ, 
ἄλλην τιν᾽ ΒΦΙΉΘ68 
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880 ἀο]οὺ Ἐ'. απ. ϑομβιηιαὺ οὐ Ἠο]ποϑίου .381 ἀπολάβωσ᾽ Νῶθποκ 
888 ϑύσων ϑολίίσου. Ὑθυβατῃ οἸΐτη ἀθ]οραῦ ΝϑαοκΚ 888 ἡμῶν] ὑμῶν 

ἨἩρουνογάθῃ 

840 τὸν νεὼν] κοινεὼν (οὖ ἐκλῃξόμην) βοΔ ρου, ξυνεὼν ΜἈΙΟΚΘΠΒΘΥ, 
σου γονεὺς ΠΘΙ5Κ6, ποινεῶν᾽ Μαβρταγο, γονέα νῷν Ηθυηδππ, γονέ᾽ ἐμῶν 
(οὐ παίδων δη θα) ΕἸ ΤΗΒΙΘΥ, τῷ νέῳ σ᾽ Βοίμθ, τοι τεκόντ᾽ γ6] προμαχεῶν᾽ 
δηρθυ, τὸν τεκόντ᾽ ΕἾχ, γονέ᾽ ἐμοῦ σ᾽ ΝΆπΟΚ:; γονέα σ᾽ ὡς ΚΌΠΟΒΒΟΙ͂, 
τοχέα σ᾽ οὖν Τ,. Βομιηϊαύ, γονέα σ᾽ ὄντ᾽ ῬαΙΘΥ, γονέα σ᾽ ὅν σ᾽ ϑόμοπκ 
παῖδα σὸν τὸν ἐμὸν ΚΚΑΙὈ6], παιδὶ συμπονοῦντ᾽ ΗΟΙΖΠΘΥ 841 ἦσϑας 
Νδθοκ } ἦσϑ᾽ ἀρωγὸς ἧσσον ἢ ̓δόκεις φίλος ΜΘΚΙοΥ 846 (οἵ 841) 
ἀρ] οὐ Ἡρυνογάθῃ 841 ἢ] εἰ ῬΘιβΘ | ἀμαϑής τις ἦσϑ᾽ ἄρ᾽ εἰ δίκαιος 

οὐκ ἔφυς ΚΚΑΥΒΘΥ, ἀλλ᾽ ἦ τις εἶ ϑεός, εἰ δίκαιος οὐκ ἔφυς; Η. ΗΙν:6] 
ἀλλ᾽ ἄϑεος εἶ ϑεός ΤΟΘΡΘΙΙδηπ, ἀπαϑής τις εἶ ϑεός Α. ἘοΥΒατᾶ. γ᾽ 6ι- 

ΒΌτη ἀο]οὺ θιπαουῖ 848 αἴλινον] δαιμόνων Ἡθγπογάθῃ | εὐτυχεῖ] 
εὐτυκεῖ Μυβργανθ, εὐηχεῖ [)ΟΌΥΘΘ (ροθ518 οὐϊδιη εὐμελεῖ γ6] εὐξπεῖ υϑὶ 
εὐπότμῳ) 

858 τοῖς ϑνατοῖσιν Νϑθοκ 

801 βύρσᾳ οἸττη ΥΠ]δτηονσιΣ 8307 πτανοὺς κέλησι Ῥυτρο]ᾷ 
809 πάροικοι ΡῬΠῸΡΚ 

810 τ᾽ ἐρίπναι ΒΆΥΠΘΒ 871 8ὃ᾽ Ὁμόλας Ἠδητηδηῃ 
881 ἐδάμασσε ΜΑΙΌΥ οὐ Μυβρυδνθ 888 ἐβόραξον Ναποὶς 

88ὅ βαα. δυστράπεξοι {κρεῶν " ἀργυρορρύταν Ἕβρου δ᾽ ἐχπέρασεν 
ὄχϑαν Ἠαγαπρ 880 πέραν ἀργυρορρύτου δ᾽ ἝΒβρου ῬῆπρΚ 886 5α. πέ- 
ραν δ᾽ ἀργυρορρύτου ἝἜβρου ἐχπέρασεν ὄχϑον Ἠθαίῃ, πέρα δ᾽ ἀργυ- 
ρορρύτα 8᾽ Ἕβρου ᾿ξεπέρασεν ὀχϑᾶν ἘΠ]ΠΠΊΒ]ΘΥ, πέραν δ᾽ ἀργυρορρύτων 
ΓἜβρου διεπέρασεν ὄχϑων ΥΠδηηον 2, πέραν δ᾽ ἀργυρορρύτα Ἕβρου τ᾽ 
ἐχπέρασεν ὄχϑων Οοητϑδαὺ 887 ἐξεπέρα μόχϑον Μυβρτανθ, ἐξεπεί- 
ρασ᾽ ὄχϑαν Ἡθρητήδπη, ἐχπέρασεν ὄχϑαν Μεϊπδθ, ἐκπέρασεν ὄχϑους 
ΒΟΠΘηΚΙ] 

890 ᾿ἀναύρου πόρε πύλας (πύλας Δρορτ. Ῥαγ15.) Μαβρτανθ, ἀναύρῳ 
πόρε πύλας ΒοίΠθο 891 δὲ] τε Ἡδητηδηῃ | ξενοδαίταν Θαροτῦ, ἕενο- 
ραιστάν Τ,ΟΌΘΟΚ 890 ἑσπερίαν Με] οὐ Μύβρτδνθ, ἑσπέριόν τ᾽ ΕἿΣ, 
“Ἑσπερίδων Νῶᾶιοκ 4898 ὅστ᾽ Βοίμθ | ὃς ξάπλουτον ΒεΕΙΡκΚ 899 ἕλικ᾽] 
ἕρκος Ῥυτροϊὰ 

401 ϑνατῶν Ῥυγτρο]α 404 ἐλαύνει] ἐρείδει ἩοΥογάθη 406 ἄστρω- 
τοὺς ἌΘΙΒΚΘ, ἀστρῴώους ἩθΙΙΔΠΗ 

410 ἄξεινον Μροίποῖκθο | λίμναν Ἐ]ΤΒΙΘΥ 418 ᾿Δρείας τ᾽ ἔπλει ἧς 
ΗἩδυύαηρ [ πέπλων] στελῶν (γ6] σκυλῶν ν6] πέμπων) ἘΘΙ5ΚΘΟ, τ΄ ἔτλα Μιυ8- 
ΟΎᾶγΘ, μετὰ Θαυ. Ἠοῆηδπη, ποϑῶν Ναῦσοκ 4185α. κόρας ᾿“ρείας 
πέπλον χρυσεόστολον μέτα ῬΑΙΘΥ, κόρας τ᾽ ᾿Δἀρείας λάβεν χρυσεοστόλου 
φάρους ΘΟΒΘΏΚΙ 414 χρυσεοστόλων φέρων Ῥυτρο]ᾶ, χρύσεον στελῶν 
φάρος ῬΗαρΊ | φάρος] φάος Ὑγ Δ ΚοβοΙα 41ὅ ὀλεϑρίους τ᾽ ὅα. ἨοΗ͂-. 
ΤΊ Π 417 δύ Ηνν ἐν ΕγΓαγαῦ 

422 ἀμφέβαλλε Ἠθεαΐῃ, ἀμφέμαξε Ἠρουνογάθηῃ 424 βωτῆρ᾽ Ναυοῖ 
42 5αᾳ. ἑλίγματ᾽ .. διῆλϑε ν6}] ἀγαλματ᾽ διεῖλε Μυβογτδνθ 420 τὸν 

δὲ Βυγαομίγηθιου | πολύδακρυν ὅτ᾽ Μυβργᾶνθ 429 βίον Ἡθεοΐῃ 
484 ἄϑεος ἄδικος Μυβργανα 438 βλέπους ὄμματ᾽ ΒΘοΚ 486 ἴσϑε- 

γον ἡβῶν οἸΐτη Νάυοκ, σϑένος εἶχον Ἠργνθγάθῃ 481 ἀλκᾷ οὖ 440 
αἰχμᾷ οἸῖτη ὙΥ Πδπχονὺ 488 συνήϑεις ν6] ροίϊι5 Καδμεία τε συνῆλιξ 
Ἠουουάθῃ 
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440 ἀλκά Θοῦτοθο, ἄλκαρ οἵτη Ναῦθοκ 44 5α. ὡς σειραίους πρόσϑ᾽ 
ἕλκουσαν Ἐ᾿. ὅτ. βομτηϊαῤς 446 ποσὶν] μόλις ΟἸἴτη ΘΟΠΪΟΙΘΌ ἃ ΠῚ 

400 γεραιᾶς Ηργτηδηη [ λεύσσων ΠΘΙ5ΚΘ 451 τίς φονεὺς τῶν, 
ἀβ]θίο γϑυύβϑὰ ρυοχίτηο, ῬϑΙΘΥ 401 5α. τίς τέκνων .. ψυχῆς σφαγεύς: 
Νδῦοκ 42 ἢ τίς Βοίμθ | τῆσδ᾽ ἐμῆς Ἠδηταδπη [ἕονί. τῆσδε νηδύος 
φονεύς; 468 ἄγει Μαβρτανθ | ἕτοιμα κεῖται ΒυγροΒ | ἕτοιμα πέμπει ϑύματ᾽ 
Ἠατγίυμρ' 450 ἐμοῦ ΟΟΥΥ. ΔΡΟΡΎΥ. ῬδΥ18. 408 ἐτέκομεν ΥΙ δον 

400 πολύ μὲ πράξεις ἐξέπαισαν ἐλπίδος Μυβργανθ, πολύ μὲ δαίμων 
ἐξέπαισεν ἐλπίδος Ἠαγίαπρ, πολύ μὲ τῆς τότ᾽ ἐξέπαισας ἐλπίδος οἸ τη 
ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, πολύ μὲ... ἐξέπαισαν αἱ τύχαι οἸῖτα Νϑποῖκ, πολύ μὲ... ἐξέ- 
παισαν οἱ ϑεοί ὕθδβοπηθου 460 5ᾳ. ἐξέπαισαν ἐλπίδες ἃς Μ. Ἡδαυρύ 

4608 πεδία γῆς ἐμῆς ῬΘΙ5Κθ 409 ὡς δόξ᾽ ἔπειϑε Ῥίθτβοη [ ἐξέπενϑον 
ϑοα σον, ἐξέπεισα ΠΘΙΒΚο | ἐξέπειϑε... μὲ Ἠθδίῃ 

411 δαίδαλον Ηδιτίδπη, δεικέλου ᾿. Ὁπρον | δαιδάλων ψιλὴν δόσιν 
γ61] Ζαιδάλου, ψευδής, δόσιν Μυβργδνθ 414 ὄντας οὕτω ῬΑΙΘΥ 

418 ἀνημμένον ΤΙ [ καλοῖς γ6] καλῶς ΠΘΙ5Κ6 419 βίον] 
στόλλ᾽ Νυοῖκ 

481 νύμφων μὲν ὑμῖν κῆρας ΖΔ 0008 482 δυστήνῳ ΕῚΧ | λουτρὰ κεῖς 
τάφον φάος ΚΆΥΒΕΙ 484 χομίξων ΥΥ δἰκοῆο1α 488 συλλέξαιμ᾽ Ἡθγνογάθη 

491 ϑνητῶν)] φϑιτῶν ἘΠΤΒ]ΘΥ (ἸΔ8]]6 φϑιτοῖς), ζώντων Νδποῖς 
. 498 μάκαιρα ΕἸΣ 494 ἐλϑέ, κὰν σκιὰ Ἠδιτηβοοίῃ 494 5α. ἄρη- 
ξον Ἐκ φάνηϑί μοι᾿ ἅλις γ᾽ ἂν ἐλϑὼν καὶ σκιὰ γένοιο σύ Κιγομῃοῖς, 
ἄρηξον, ἐλϑὲ γῆς ἄνω, φάνηϑί μοι’ ἅλις γὰρ ἐλθὼν κὰν σκιὰ γένοιο σύ 
ΕΒ. αα. ϑομτιαῦὺ 49 ἄλκαρ νΕ] ἄλκος Π615Κ6, μόλις ΕἸχ, ἀλκὴ Ἠδγύαῃρ,, 
σκιὰ Υ. ΒεΥρον | σκιᾷ γὰρ ἐλϑὼν ἱκανὸν ἂν Τγτγνμιί, ἅλις γὰρ ἐλϑὼν 
εἰκόν᾽ ἂν Μυβρτᾶνθ, ἅλις γάρ᾽ ἐλθὼν ἱκανὸς ἂν Ῥδη. Ἠρίηδῖαβ, χοὔτω 
γὰρ ἐλϑὼν ἱκανὸς ἂν Ηοϊτηβορίῃ | ἀλκῆς γὰρ ἱκανῶς σοῦ γένοιτ᾽ εἴδωλον 
ἄν Βυγρο5, πολλοῖς γὰρ ἐλϑὼν ἱκανὸς κτὲ. γ6] ἅλις γὰρ (γ6] τό γ᾽) ἐλϑεῖν 
ἱκανὸν ἂν γένοιτό σε ῬΑΙΘΥ | μόνον γὰρ ἐλθὼν ἱκανὸς ἂν ϑομποταΐ ᾿ 
ἱκανὸς ΒΑΙΠΘ5, ὑμῖν ϑΟΠΘΏ ΚΙ, ἄλκαρ Εδαβὺ [ κὥὔναρ ἂν ΟἸΐτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙη 
49 8α. σκιὰ γὰρ ἐλϑὼν ἱκανὸς ἂν γένοιο σὺ κακοὺς ταράσσειν 8 6008. 

γουβαβ ἀοΙοραὺ Πιπάουῖ 496 κακοὶ δὲ πρὸς σέ γ᾽ Ἠδϊτηβορίῃ | εἶσι 
χοὶ ῬΟΌΥΘΘ 401 ἀοἰοὺ Ἠοϊἐπορΐου 499 τοῖσδε κὠφελεῖν Ηδγύαμηρ' 

ὅ02 ροβὺ 491 1ηβουϊὺ ὙΥΠδπλονιὺς 04 ὅμως οἸττη ὙΥ̓Πδτηον 
δ0ῦ δι᾿ ἡμέρας Ἠογποτγάθη ὅ01 δι᾽ αὐτοῦ πᾶσά γ᾽ ἐλπὶς ἔπτατο, 

γοΥϑα ὅ10 ροβὺ ἢυσπο ν. οο]]Ἱοοαῖο, Βυγρθβ 608---10 ἀο]οὺ Ηοϊποοῖθυ 
ὅ09 καὶ λέλοιπεν ῬΑΙΘΥ, καί μ᾽ ἀνεῖλον ἨΟΙΖηογ. Ῥοβὺ ὅ09 Ἰδουηδπι 

βύαύαιϊῦ ΚΙνΟΠ ΠΟΥ (βοιτοϑὺ αὖ οὈϊΘούσιη νου] ἀφείλετο βαρρ]θαύαυ), 1ὔθιη 
Ηρουνθγάθῃ, ἴῃ ν. ὅ09 ὡς ἀφείλεϑ᾽ ἡ τύχη 50Υ1ΌΘΠ5 

610 πτεροῖς Ηαγίθπσρ 16 ὃς γῆς .. εἰσήκουε νῶν ῬΆΪΥῚ 6117 Ατι- 
ῬὈΙίγγ Ομ ὑπ] θοῦ οἱτη ΚΙΤΟΠΠΟΙ͂ ὅ18 ϑηραίνουσ᾽ Μυβργᾶγθ | ἐρῶ 
Ηραΐῃ. δϑήβϑαμῃ ἀοοὺ 984 00005 

22 σωτὴρ ὅδ᾽ .. ἐστιν Ἠδτγίτηδη 25. Ἰπΐου νεκρῶν οὖ κρᾶτας 
ΟἸἴτη γΘυβαπ 1 ΟΙα1556 ρα θα 1 ὅ28 δακρύοντε Ἠογσογάθῃ | (συμ- 
φοραῖς στυγνόν ΒΘΟ[ΚῚ) ὅ29 τῶνδε] τῆσδε ἘΠΤΉ5]6Υ 

ὅ80 τί καινὸν ἦλϑε {τοῖσδεν, ἀε]οίο γύναι, ἘἸΤΊΒ]ΘΥ, τί καινὸν 
Κἡμῖν» ἦλθε οἸῖτα ὙΠ δυιονῦς, τί. ἦλϑ᾽ «ἐμοῖσι οἸῖτη ΚΙνΟΒΒΟΙ͂ 
581 856. ΑἸΕΊ ΎΟΙΙ ὑγιθυὺ ἘΠΤη5]ΘΥ 681 54. φάος δόμων φίλον ἥκεις 
σὺ σωθεὶς... ἄϑλων πατρί Βυγρθβ ὅ84 διωλλύμεσϑα Ηθυπθγάθη 
ὅ860 5α. ἀο]οὺ Ἠοϊ ποοῖον, ὅ817 ΟΠ ΘΗ ΚΙ] 
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ὅ40 καὶ μόρου Ἠργπογάθῃ ὅ42 χϑονός] ἴοτύ. πόλεως. Οἷτν. ὅ98 
ὕὅ48 Κάδμου τ᾽ Ἠδτηΐαμῃρ [ Κάδμου περισυλῶν ἔχει ἘΘΙΒΙκ6 | κράτος] 

στόμα Ναυοῖκ ὕὅ44 τίς δῆτα Ἠογνοτάθη ὕ40 τί φής; προταρβῶν 
Παροότσῦ ὕ41 Κρέοντι ΒΆΥΠΘΒ 

ὅδι Αἰδώς; ἀποικεῖ Βεαάπδια, κεῖνός γ᾽ ἀποικεῖ Ἠοϊτηβορίῃ | τῆσδε 

τῆς χϑονὸς ἘΠΤΛΒΙΘΥ | αὕτη γὰρ οἰκεῖ τῆσδε γῆς πρόσω ϑεός Ηεγίπηδη 
ὅθ08 οὐΐϑιη ἕλκηϑμα ἈδΙΒκΘ, ἔδεσμα (γ61] ἥδυσμα) Εἰ. ατι. βομιηϊαὺ 
ὅτ0 ἀο]οῦ Ἠθυνγθγάθῃ ὅ11 διατορῶν ΝΑΘΥ 72 νεκρῶν δ᾽͵ 

ἀδ]οίο ν. ὅτ1, Ἠο]υμβοθῖου 11 δεῖ γάρ μ᾽ ὑπὲρ ῬδΙοΥ | οἶδ᾽ ἅπερ 
σατρός οἷττη Νϑθοῖκ ὅ18 Βαα. φήσομεν; καλὸν ὕδρᾳ τιν᾽ ἐλϑεῖν .. 
τῶν δ᾽ αὑτοῦ τέχνων .. ἐκπονῆσαι ΟἸΔΥΩΡΘΥ 

ὅ8δ0 5α. τῶν δ᾽ ἐμῶν ὕπερ οὐκ ἐκπονεῖν τόδ᾽ ἄϑλον Ἠογπογάθῃ 
ὕ81 ἐχπονῆσαι Μυβργδᾶνο ὅ88 δίκαιά τοὔσϑ'᾽ ἑκόντα σ᾽ Υ1]διηο- 

γι ὄδῦ φίλοις τ᾽ ῬῆυρκΚ ὅδ8δ6 ἔχϑο᾽ ἀμύνειν Βοίμα (688---92 ἀο]οὐ 
Ὑν1Π]δηηονῦζ, αἰ οΟἸἸτη ροδὺ ὅ92 Ἰδοῦηϑηη. βύαυαθθδί) 

ὅ90---Ο αοΙοὺ ῬδΙΘΥ ὅ98 ὥφϑης τ᾽ ἐπελθὼν Ἠρουνοτάθῃ [ πόλιν 
ἔταις" ὀφϑεὶς δ᾽ ὅρα Ε΄. αα. Βομταϊαῦὺ δ9ὅ (μέλοι ΤωΘη Πρ) δ699 ἐσελ- 
ἁγὼν ὙΥτἰατηονὺς 

600 δώμασιν] δαίμοσιν ἌθΙΒκθ6. ῬῬοϑῦ 608 νϑιβαμη 1η ΘΙ Ό] 1586 
Ραΐεαῦ ῬΑΙΘΥ 0θ017 χρόνῳ τ᾽ Οοπτδαὺ 

612 ἣ σοφοῖς εὑρήμασιν Ἐ΄. ὅτ. δομιημηαῦ 615 τ᾽ ἀρ]οὺ οῦτΘΘ 
6117 οὐκ᾿ ἤϑελον γὰρ τἀνϑάδ᾽ εἰδέναι Θιοαίταπο]1ον [ ἦλϑον τἀνϑάδ᾽ 

εἰδέναι Μυβργανθ, ἦλθον τἀνϑάδ᾽ ἵν᾽ ἰδοίμην ΥαΚαΠοΙ]ά, ἐλϑεῖν δ᾽ 
ἐνθάδ᾽ εἱλόμην Ἐ. αα. δομππαὺ | εἰδείην] εὖ ϑείμην ἘΠτΙΆΒΙΘΥ, εὖ ϑείην 
Βούμθ 619 εἰν “Ἄιδου οἸῖτη Πιπαογῖ 

620 ᾧχετ᾽ ἐς (νγ6] ἔρχεται) πέδον Ἐϊ. αι. δομηαὺ 629 οἱ δ᾽ ῬΑ]ΘΥ 
6029 586. Ατηρ 1  Ο1 σθαι Βούμθ θ29---86 ἀο]οὺ ὙΥΒΘ Ιου (082---Ὁ 

οΙοιῦ Οοηγνϑαί) 
681 λαβών τε ναῦς ὡς ΚΙιτοΒΠοΙ͂ 6088 τἄνδον ἀνθρώπων ΠοΙΪΖΗΘΥ 

θ8ὅ 5αᾳ. νούθῶ χρήμασιν .. οὔ ἀρ]οθαῦ οἱτη Νϑαοῖκ 680 ἀο]οὺ ᾿. ΡυηΖ 
081 φίλον. τὸ δὲ γῆρας ἄχϑος αἰεὶ Μυτχοίτι5 

041 βλεφάρῳ ν6ὶ] βλεφάροιν ἘΘΙΒΚΘ 042 ἐγκαλύψαν ϊπᾶοτῇ 
6048 ᾿“σιάτιδος ἸΠ]τΉΒ]ΘΥ θ44 ὄλβον ΘΙΒΚΘ 6041 καλλίστα μὲν 

ἀνόλβῳ Β΄. αα. Βομηηαῦ 649 φόνιον] χρόνιον Μαβρταγνθ, πολιόν ὙΥ1ὐΖ- 
5088], στονόεν Νῶποκ, στυγερόν ΗροΙπηβοοίμ, φϑονερόν ΜΝ 1 δηηονῦΖ, τρο- 
μεϑρόν Ἐ'. αα. ϑομιηϊαὺ 

θὅ4 φορεῖσϑαι Μυβρτανθ, φέρεσϑαι Ἠδυύαηρ' 
600 καὶ ϑνατοὶ] κἀγαϑοὶ ῬΙθούδοπ, οὔϊαπι καὶ ϑεατοὶ Μυβρυανθ 

660 54. καὶ ϑανόντες τηλαυγοῦς πάλιν Βοίμθ 068 54ααᾳ. ἁπλᾶν ἂν 
εἶχε ξωᾶς νύσσαν κτὲ. ἀποπγτηιβ, ἁπλᾶν ἂν εἶχε ξωᾶς τρίβον" ἦν δ᾽ αὖ 
τῳδὶ τούς 98 0005 6004 ζώειν Βοίμο | ὀχετὸν Μυθρτανθ, βίοτον ΚΙτΟΙ- 
ΠΟΙ͂, δίοδον Ηθγνγοσᾶθη 667 ἴσον ὅτ᾽ ΠδΙΒ6 [ ἀννεφέλοισιν ΥΑΚΕΠοΙ]α 

6607 54. ἐν πελάγεσσιν .. ὄφελος πέλει Ἠθγνογάθη 608 ἄστρων αὐγαῖς 
Βατρθθ ] ναύταισι ῥυϑμὸς ο]1π| ΘΟΠΙΟΙΘΌδμ | πέλεν ἨΘΙΒΚΘ, μέλει ΟἸΊτα 
Ηουνογάθη | ἀρυϑμὸν ΒΟΒΘΠΚΙ 

012 πλοῦτον] πόνον Ε΄. Επι. Θομιηιαῦ 619 κελαδῶ Η. Ξἰδθρμϑητιϑ 
680 ἔτι τᾷδ᾽ Μυβργᾶνθ 681 ὑμνήσω ΤιΘυΐδοῃ θ8ὅ οὔπω δ᾽ 

οὔπω Οοητδαὺ 688 ὑμνοῦσ᾽ ἀπέλαστον ΒοΥρκΚ 688 544. ὕμνοις 
ἀμφὶ πυρὰς τὸν .. εἱλίσσουσι. καλλίκροτον ΜιυθρΥανΘ 

6094 5. κελαδήσω γ᾽ εὔγαρυς τοῖς ὕμνοισι καταρχὴ οὖὺ 680 Ἧρα- 
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κλείους ΤΔοο0ῦ8Β ὀὈὀθ9θὅ σῶς ὕμνοισιν Μυβργαᾶνο, τοῖσδ᾽ ὕμνοισιν 1. Βαυ- 
ταϑη | σοῖς ὕμνοισιν ἐπανϑεῖ ἨἩΘΥΤ8 ΠΗ 696 πάϊς ὃς εὐγενείας Μυ8- 

γᾶν, παῖς ὃς εὐγενίας ϑ΄οΒΘηΚ] 6917 5α. ὑπερβάλλων γενέτας μοχϑή- 
σαν τόδ᾽ ἄκυμον Βοίμο 098 μοχϑήσας πανάκυμον οΙ5ῖκθ, μοχϑῶν 
αὐτὸς ἄκυμον Ἠδτγίαηῃρ, μοχϑήμασιν ἄκυμον ΒΥ ΖΒῸΒΠΘΒ 0098 5α. μοχϑήσας 
ἀκύμον᾽ ἔϑηκεν ὙΥΠ]δτηον τὺ [ ἀκύματον ϑῆκεν δὴ Οοητγααύ 699 δῶκεν 
Ἠδυνογᾶάθῃ 

101---100 πὶ γοὸ ἰχ]α1ῦ, οἱθούο ν. 702, 1) χιαὔχίτο 106 ἀο]οῦ 
Ἠοϊθ μοί 109 ἃ] οὗ ϑοΔΠΠρῸΥ 

110 ἀνάγκη προστίϑησ᾽ Βυτροβ [| ἀνάγκην Βαδροούσιῃ παροὺ Νὅυοκ 
1711 ἀνάγκη] ἄμεινον Βοίπθα, μὲν ἥκει Ε΄. αὰ. ϑομηαῦ, μὲν ἀκμή 

ΘΟΒΘΗΚΙ [ στερχτέον ἂν εἴη Ἠρυποιᾶθῃ, στερατέον ἀνάγκῃ ἘΟΪΖΗΘΙ 
114 τί χρῆμα δόξης, ἧς ἔχεις Μϑάν!ρσ 111 ϑανόντ᾽ ἐπανακαλεῖν 

οΟἰττὴ ὙΠ] δτηον 

122 ἡμεῖς ἄρ᾽, εἰ δὴ Κιγοβδοῦ 128 οἱ δειμάτων] οἰκημάτων 
ΒΕ. αα. ϑομιηταΐ 12 σχολὴν εὕρωμεν ΜΥΑΙΚΕΠο6]α, σχολῇ λύσωμεν οὗ 
στόνον Οἰἴτη ΒούΠθ 7206 ἔρχου ϑ'οΔΠΡῸΓ 1728 κακὸν ἀντιπράξειν ἌΘΙΒΚΘ, 
κάκ᾽ ἀντιπάσχειν Βδομὺ [| πάσχειν Νϑαοῖς | εἰς λόχον Βυγρθθ 729 βρό- 
χοις δ᾽ ἐν ἀρκύων γενήσεται, Βοίμθ | οὔϊδιη δεϑήσεται ν6}] πεδήσεται ῬΊ61- 
500, ἐνσχήσεται ἘΘΙ5Κ6, λελήψεται Ν᾽ ΔΙΟΚΘηδ ΟΣ , ἐνδήσεται Μυβρογυδγθ, ἐνή- 
σεται ὙΥΑΚΘΠ6]α, κεκλήσεται ἘΠ]ΤΊΒ]ΘΥ, γ᾽ ἐνήσεταν Ζλεβίγα, ἐντεύξεται 
Ῥδου, λελήσεται Ἠδγηνογάθη, ἐνήσεται ΜΌΠΥΟ, ΡΟ55185 οὐΐϊϑιη ἐμπλέξεται 

τ8ῦ μέγας πρόσϑ' ΤΟΡΤΘ6 180 ἐξ “Διδα ὙνΠδηπονιίζ. Απΐθ 1740 
ΨΘΥΒΌΠ ΤΠ γΥΟ] (ὦμοι, πανούργων τῶνδε πέπτωκ᾽ εἰς βίαν) ΘΧοΙα]556. ραΐεαῦ 
Τχιαύζκο 

140 οὗ ϑανὼν δώσεις δίκην Νὅθοκ 141 ὕβρισμ᾽ ὑβρίξων ἘΠΙΏΒ]6Υ, 
ὕβριν γ᾽ ὑβρίξων ῬΑΙΘΥ Τ40 πάλιν ἔμολ᾽ ἅπερ πάρος ΚΙτΟΠΒΟΙ͂ | 
ἔμολ᾽ ἔμολεν ῬΥο πάλιν ἔμολ᾽ ΟἸΪπὶ ΘΟΠ]ΟΙΘΌΘα 148 5α. πάλιν ἔμολεν, 
ἃ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς ἤλπισ᾽ ἂν παϑεῖν, γᾶς ἄναξ Ῥῆυρκ, πάλιν 
ἔμολεν ὃν... ἤλπισ᾽ ἐμπατεῖν γᾶν ἄναξ Ἠδιπογάθῃ, πάλιν ἔμολεν, ὃν 
πάρος οὔποτ᾽ ἂν φρενόϑεν ἤλπισεν μολεῖν γᾶς ἄναξ Ἠρίτηβορίῃ | ὁ 
πάρος ΟἸϊγη ὙΠ] δτηονσιχ 14 8ᾳ. φρενὸς ἐπήλπισεν Ἡδιταδημ, φρενὸς ἂν 
ἐλπὶς ἦν Ἠατίυηρ | πάλιν οὐ παϑεῖν ἀο]οὺ Οοητγεαύ 

162 βοᾷ βοᾷ στενάζων φροίμιον ἄναξ φόνου ἩογϊπδηΏ τῦ4 γῆ, 
διόλλυμαι ἘΠ]ΙΒ]6Υ | ὦ γαῖα Κάδμου, πᾶς Ε΄. αα. Βομβιηϊαὺ δῦ 5α. (αὖ 
140 54.) Αταρῃιγγ οὶ ὑσιθαϊῦ ΤΠ αύχκο 71 5α. τίς ϑεοὺς ϑνητὸς ὧν 
ἀνομίᾳ χραίνων ἄφρονα λόγον οὐρανίων ὕπερ κατέβαλ᾽ ἨἩριτηϑοοίῃ 

1ῦ8 Βαᾳ. ἄφρονα μακαρίων οὐρανίων λόγον κατέβαλ᾽ ὡς ἄρ᾽ οὐ σϑένου- 
συν ΥΙαμονγιύζ, οὐρανίων ἄφρονα κατέβαλ᾽ ὡς ἄρ᾽ οὐ σϑένουσιν λόγον, 
ὀθίθυιβ αἀθ]θῦιβ, Οοηγϑαὺ 

104 μέλωσι Μυβρτανα [ Θήβαις Ἡθαΐῃ 1017 νέας βυρριοὺ Ὑγ118- 
τηοΥΤιῦΖ 

110 λιπεῖν δὲ (ν6] τε) ῬΑΙΘΥ 111 δοκημάτων δ᾽ Ἠδηηδηῃ | ἦλϑ᾽ 
ἄνελπις οἸϊτα Βοίπα, ἦλϑε τέρψις Μαβρτανθ, οὐΐϊδιη ἦλϑεν αὖϑις νο] ἦλϑ᾽ 
ἄελπτος Ἐ᾿. απ. ϑομιηϊαὺ 118 μέλουσι] ϑέλουσι Μεαᾶνὶρ 110 ἄδικον 
οἱοἵῦ Ἡθυταδπη | ἐπ᾿ ἄδικον ἕλκων Οομγδαύ | ἐφέλκειν ΝᾶῦοΚ 171 χρόνῳ 
ΘΟ ΠΡ ΟΥ | γὰρ οὐ τλὰς Μυβρτανθο | οὔτις] εἴ τις Ῥα]ΘῪ {τ 5α.- χρόνου 
γὰρ οὔτις τὸ πάλιν εἰσορᾶν ἔτλα Ἡδιϊηδηπ, χρόνου γὰρ ἔτλα τὸ πάλιν 
οὔτις εἰσορᾶν Βοίμο, (Χρόνου γὰρ οὔτις δόπαλον εἰσορᾶν ἔτλα ὙΝΊ1διηο- 
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τὐ2) 119 χάριν δὲ δοὺς ΕἾΧ 119 5ᾳ. χάριν δ᾽ ὁ δοὺς .. ὄλβου 
᾿χέλευμνον ἄρμα Βυγρα5 : 

180 ἔϑραυσε δ᾽ Ἡργηδηη | κελαινὸν] κλεινὸν ΠΘΊ5]κθ, κλεαινὸν Μαϑ8- 
ΘΎδΥΘ, τὸ χλεινὸν Νῶθοκ [| ὄλβοιο κλεινὸν ΘΟΠΘΗΚΙ 184 Ζίρκα καλλι- 
ρέεϑρος Ηδτθαπρ 78 ᾿ἀσωπίδες ὦ κόραι ΒῚΣΨ 7786 5α. βᾶτε λιποῦσαι 
πατρὸς ὕδωρ συναοιδοί 1 τον ὺ 1806 5αα. λείπουσαι συναοιδοὶ 
νύμφαις Βοΐῃθ 187 λιποῦσαί {μοι ν6] ζνῦν» Ηθυτηδμῃ | σὺν ἀοιδῇ 
Μαβργανθ, συνᾳσόμεναι ῬαΙθΥ, (σύν μοι ἀξδίδειν οἸίτη ὙΥΠδΙηον 2) 

181 5αᾳ. ξυνὸν ἀείδειν ὕμνον τὸν Ἡρακλέος ΕὙϊΖΒΟΠΘ (46. γοοθ ξυνός 
οορτύαν!ῦ ἴατη ΡΗῸρΡΚ) 188 Ἡρακλέους οἸίτη ἀ6]Θ θα Βοίμβθ 1789 ὦ 
ἀρ] οὺ ὙΠ διπονιῦ 1895. ἀγῶνα. ὦ Πυϑοῦς (γ681] Πυϑίου) ΕἸΣ 

1790 Πυϑία ῬΑΙΘΥ 191 Μουσῶν τε δῶμ᾽ Ἑλικὼν. ὦ. ἘΥΙΖΒΟΠΘ, 
καὶ Μουσῶν δῶμ᾽ ᾿ἙΕλικωνιάδων Ναποῖς 192 οὐϊδιη αὔξετ᾽ ΕῚΧ| 
κελάδῳ ᾿ς Οοηγδαῦ 198 ἐμὰ τείχη Ἡθαία 194 γένος ἵν ἵν᾽ Βοίμο | 
ἵνα γ᾽ ἔϑνος ἔφυ Μυβρτδγθ, ἵνα γένος ἔβλαστεν Ἠδτγίαπρ, ἵν᾽ ἫΝ γέννα 
ΕΥΙΖβοηΘ [ γάϊος ἐφάνη ΝΥ ̓Ιδτηονύς [ ἐφάνϑη ῬΗυρΡΚ [ Σπαρτῶν γένος 
οὗ ᾿φάνη Ἠογνογάθῃ 

800 ὃς] ὅτ᾽ ΚΙτΟΒΒΟΙ͂ 801 τᾶς ἀο]οῦ Μιυβροτανθ | Περσεΐδος Ηδι- 
τα | Νϑμφας Περσεΐδος Ἠδτύσπρ' | καὶ] ἦ Οοηγεάὺ 801 54ᾳ. Περ- 
σῇδος, ἐμοὶ πιστὸν καὶ τὸ ΕὙϊΖΒΟΠΘ 802 πιστὸν ἀο]οὺ Αἰγαομίτηθιθυ 
ἤδη μοι τὸ παλαιὸν Μυβρτδνθ 808 5ᾳ. τὸ σὸν οὐχ ὡς ἐπ᾽ ἐλπίδι 
Ῥα]θυ, τὸ σὸν ἐπ᾽ ἐλπίδι ὙΥΠδτηονὺς [ τὸ σόν εὔελπι δ᾽ ἐφάνϑη οἸΙτη 
ΘΟΙΒΙΟΙΘ ΔΙ 807 γᾶς ὃς Μυβρτᾶνθ [ ϑαλαμῶν ΒΦΓΙΠΘΒ 808 Πλού- 
τῶνος ἕδρας λιπὼν νερτέρου Οοῃγοάὺ [ ἔνερον οΟἸτη Νϑαοῖϊς 809 ἔφυς] 
ὁ φὺς Μυβργδᾶνθ 

810 ἄναχτος ὃν νῦν εἰσιόντα καίνεις ϑΟΠθη1), ἄναχτος ἃν νῦν ἐσιὼν 
φανεῖ ΟἸΙΤὴ Ηθυσθγάθῃ 811 ἃ νῦν εἰσορᾶν φανεῖ Ηθδαίῃ, ἃν νῦν τις 
ἐσορᾷ φάει γ6] ἃ νῦν ἐσορᾶν φάνη Βοίῃο, (τῶνδ᾽ ) ἃν νῦν ἐσορᾶν φάσχκω 
(οΙ1τὴ ἃν νῦν ἐσορῶ βαίνειν) Παγβαηρ᾽, ἃ νῦν ἐσορνυμένῳ φάνη οΟἸἸΤη 
Ὑγ1ατηονύς, ἃ νῦν ἐσορῶντι φαίγϑξι, ΟἸ τὴ ΘΟ ΘΌδιη, καὶ νῦν ἐσορᾶν 
φαίνεις ἜΣ Του. ἃ νῦν ἐσεπόρισε κρίσιν 811 54αα. ἃν νῦν ἐσορᾶν 
(υ6] ἐσιὼν) φανεῖ .. ἐν ἀγώνων ἁμίλλαις ἩἨοΥογάθῃ 814 τοῖς ϑεοῖς 
Βοίμο 818---22 ὉΠ 5. ΟΠΟΙῚ ΒΘ α5 ὑπ Ηθγτήθηη 8117 ἀο]ού 
Εϑομύ 819 νωϑές γ᾽ ἔπαιρε ΝΔΙΟΙΚΘΏΔΘΥ 

821 γένοι᾽ ἐμοὶ Μαί1δ6 | γενοῦ μοι τῶν 7. Βαυμηδμη 828 λάτριν] 
ἔοτύ. τρόχιν 820 σῶμα συστρατεύομεν ἈΘΙ5ΚΘ 

8581 χαινὸν ἄμμ᾽ ὙΑ]ΟΚΘΠΒΕΟΥ 888 ἄτεγκτος Οδηΐου 888 δι᾽ 
᾿ἀχερουσίων πόρων ν6] πρὸς ᾿Αἀχερούσιον πόρον ἨΘΙδΚ6, τηδίτη δι᾽ ᾽4χε- 
ρουσίου πόρου 

846 ἀγασϑῆναι ϑεοῖς ΒυγρθΒ, (ἀγαστὰς ἐν ϑεοῖς Ηαγυμηρὴ | φίλοις] 
σιφλοῖς ν6] φρούϊυ8 καλοῖς Μαβργδνθ 8406 φίλους] λόφους Βαγρθβ, 
φόνους Βοίμο, πόλεις ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, φόβῳ ϑομυμηΔΟ ΠΟΥ 8417 σφαλείσα γ᾽ 
Τιρηύϊηρ (ἀθ θα ραὺ σφαλέντε γ᾽) 

860 οὗ μ᾽ ἐπεισπέμπεις Ῥαϊογ. Ῥοβϑὺ 86ὅ8 ἸΙαοαμδιῃ (ἀνθ᾽ ὧν δά- 
μαρτι τῇ βαρυξήλῳ Διὸς) πὐαῦαϊῦ, 8864 σοί τ᾽ το]! πασθηβ, ὙΥ̓Π]ατπονσὺς 

8ὔ4ά οὐκ οὖν ΜΥΝΔΚΟΠοΙα, σοὶ δ᾽ οὐ Νάῦοκ 860 τὸ σῶφρον Ε΄. αα. 
ΟΒτηαύ 

860 τάχ᾽ ἐς ἐπιρρόϑηϑ'᾽ ὁμαρτεῖν Ο. αοτϑια τόνδ᾽ γ7ῖὸ τάχος ΟἸΪπη 
ΘΟΠΙΟΙΘ δ | ἐπιρροιβδεῖν ὁμαρτεῖν ὃ᾽ ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ [| ἐπιρροίβδοισι (ν6] 
ἐπιρροίξοισι) πεισϑεῖσ᾽ ὡς κυνηγέτου κύων Ἠθγνογάθη 861 εἶμι, κοὔτε 
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Ἐ]ΠΙΒΙΘΥ [ οὔτε πόντος ἐστιν οὕτω, ἀ6] οὐδ νο}}018 εἶμί γ᾽, ῬαϊοΥ [ κύμασι] 
πνεύμασι οὐ λάβροις ΦΔ 0008 802 κεραυνοῦ τ᾽ οἰστὸς ΝΥ ΔΙΚ6Π6]ἃ | κε- 
ραυνοῦ γ᾽ οἶστρος οὐ, δίνας πνέων ΔΝ ΘΒΘΙΘΥ 808 σταδιοδρομοῦμαι 
Θοοὐν]τηρ,, σταδιοδρομοῦσα ΕἾχ, σύδην δραμοῦμαι οἸτη Νάθποῖκ 804 μέ- 
λαϑρα] ἴοτύ. τέραμνα 86045.. κἀς νόσους (γ6] καὶ νόσοις) σφ᾽ ἐπεμ- 
βαλῶ τέκν᾽ ἀποκτείνειν ταραχτόν ΝΥ 1ΘΒ6]6Υ 80ῦ ὁ χτανὼν δ᾽ θιπαουΐ 
(χτανὼν ἴᾶτῃ Βτοάθδα)  κχανῶν γΔΠ]Θη 866 ἔτιλχτεν ἐναρών ΝΥ τἰδιηο- 
υγιὺχ [| ἐμῆς λύσσης ὑφῇ Ηδητιδηη ] ἀφῶ ὙΥΊΘΒ6]ου | ἐμὴ λύσσα σφ᾽ ἀφῇ 
Μαάᾶνιρ 867 χρᾶτα Βακχχίδων νόμῳ (νγ6] τρόπον) ΝΥ ΊΘΒ6]Ι 808 σῖγα] 

᾿ σίλλα ὙΥΊΘΒΘΙΟΥ 809 ὑπ᾽ ἐμβολήν Μυβρτᾶνθ | ταῦρος εἰς κέρας βλέπων 
Ἡρφυνθυάθῃ 

810 μυκᾶταί τε ΠοΥογάθη 8172 ἐς οὐρανὸν νίαταύ 871ὅ---84 
--- 88ὅ---οὔ οὐ 896--902 (παιδοτρόφον) --- 902---Οϑ οὐ 909---1Τὖ --- 9106---21 
οΟἸἴτα βἰδύαθθαῦ Ηθυτηϑηῃ 810 πόλις τὸν .. ἔκγονον ῬΆΙΘΥ, πόλις, 
Διὸς ὅδ᾽ ἔκγονος “. Βουτηϑηπ 818 μαναῖσιν ΒΟΙΡῚ | μανιάσιν λύσσαι- 
σιν μανιάσιν λύσσαις .. Βαυγηθηη 819 ἐν αὐλοῖς Ἠργτηδηῃ, αὐλοῖς 
ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂, ἀναύλοισιν Ἠδτθαμπρ' 

880 βέβακ᾽ Βοίμρ 881 ἄρμασί τ᾽ Ἠρηηδηη 888 οὐϊδιη ἕκα- 
τογκεφάλων ἈΘΙΒΙκΘ 888 56. ἑκατὸν κεφαλαῖς λιχμήρεσι, ΟἸἸτὴ ΘΟΠΙΟΙΘΌ ΔΙ 

884 σὺν ὄφεων ῬδΙΘΥ | μαργανωπός οἷα Νδαοῖς 88ὅ χατέβαλεν 
Ἠδυνουᾶθη 886 ἐχπνεύσετε Ῥοτίαβ 881 οἱοἱῦ Ηδυΐθπρ: 888 αὐτίκα] 
ἤδη 1. Βαυμᾶπηῃ 889 ὠμοβρὼν Πιπαοτί | αἴ τ΄ αἰνόδικοι δίκαι ΠΘΙΒΚΘ, 
ἀποινοδόκοι. “ίκαι, Θομπθιάθυ, ἀπόδικοι δίκαι ΡΗαρ., ἄοινοι Ζίκαιν ΟἸΊτα 
ὙΥΠδιηονύΖ 889 5α. Μύσσας δέ σ ὠμοβρῶτος ἀδικόποινοι δίκαι κα- 

κοῖσιν ἐκπατάσσουσιν Μυβρτῶᾶγθα, “ύσσας δ᾽ ὠμοβρῶτος ἀπηνεῖς δίκαι 
καχοῖς ἐκπατάσσουσ᾽ δ]]ασδθηᾶο Ἠρητηδηῃ [ Ποιναὶ δίκαις κακαῖς ἐχπα- 

τάξουσιν ἨοιοΥάθη 

890 ἐχπατάσσουσιν Ἡ. ϑίθρῃθπιβ, ἐκπελεύσουσιν ΠΘΙΒΙτα, ἐχπατάσ- 
σουσ᾽ Ἠρητήδημ, ἐκπαταάξουσ᾽ Βοίμο, πατάσσουσιν Ἠϑυγύιπηρ' | κακοῖς ἔχτε- 
φοῦσιν ΟἸΪτη ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ, κακοῖσιν ἐκπετάσουσιν. (ἀπροβουλήτοις ) ΝΥ 11ὰ- 
τηονγιύχ | ἰὼ στέγαι οὐ 898 ἰὼ δόμοι Ατηρ οι ὑχιθαϊῦ ὙΠ δ πιο 

894 πρὸς αἵματ᾽] χορεύματ᾽ οΟἸτη ΟΟΠΙ]ΟΙΘΌΘΠ, 894 54. τὰς Ζιονυ- 
σιάδας (8190 Η. Θίθρμδηιϑ) σὺν βοτρύων ἐπιχεύμασι (ἐπιχεύμασι Μυβρτδνθ) 
λοιβάς Ἠοηήδημῃ. προσφάγματ᾽ οὐ χλεύας Ζιονυσιάδος, οὐ βοτρύων οΟἸ τα 
Ποῖ, 8917 ἐπαυλεῖται μέλος ΝΥ οΙᾶσθῃ 898 κυναγετεῖτε τέχνων 
ΒΘΙΒΚΘ, κυναγετεῖ γεὲ τέκνων ῬΆΪΘΥ, κυναγετεῖ δὴ τέκνων Οοπτδαῦύ | 
κυναγετεῖται τέκνων διωγμός ΟἸτη ΝΠ]διμονὺ 899 οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ 
ἄχραντα Ὀιπαοτῇ [ δόμοις Ἠθαίῃ 

900---Οϑ φηύθ 887 οἸΐτη οο]]Ἱοουθαῦ ὙΥΠ]διηονι 901 αἰαῖ σε δῆτα οὐ 
ΟἸπτα γεραινὸν ἀναστένω Ἠθητηδηῃ | γεραιὸν στένω ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ 904 ἀλαίνει 
Βυγρθβ 90454ᾳ. ὑγθυϊῦ Αὐπρῃιύγγομι ὙΠ] διηονιῦ 9060 δρᾷ σ᾽ εὐ 
908 πέμπει ΥΊΘΒ56]6᾽ 907 μελάϑρων) ἰὼ μέλαϑιρα οἹῖτη Ἡδηγήϑηῃ | 
μελάϑρων αα]οὺ ὙΥ οΙάρϑῃ | [οτὺ. [παῖ]; τεράμνων τάραγμα 909 γήρᾳ 
οΟἸη ἀο]οθαὺ Ἡθυϊηδηη 

910 τίνα καλεῖς με, τίνα βοάν; ΠΘΙΒΚ6 914 (ἰὼ δάιοι ΚιτοΙ- 
ΠΟΙ͂ 914---8 δηΐθ 899 ο]Ἰτη οΟἸ]οοααὺ ὙΠ] δτηονγιύ. Ῥοβὺ 91ὅ ᾿δοῦπϑηι 
ΟἸττα βὐοϊαοθοῦ ὙΥΙΠ]δτηον τὺ 917 πῶς οἸϊτη ἀο]οραὺ Ηθητηδηῃ | πῶς 

παισὶ οὖ αἰΐθγυτη ἄταν ἀο]οὺ Νααοῖς 9175... ἄταν ἄτα .. ἀμφαίνει 
Μυβρυδνθ 919 τίνα τρόπον, λέγε, τίνα τρόπον οἸϊτη Ἡθηηδηῃ | λέγε 
αο!οὺ ὙΥΙδιμονὺς 

Ἐπτὶρίᾶ 65, Ηθγοαῖθ5. ῦ 
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920 κακὰ κακῶν 1. Βαυτηδηπ 921 τλήμονες .. τύχαι Μυβρτανα 
988 ῥιπάς τ᾽ ἐν ὁσίοις οἸΐτηα Βοίπθ | ἐπ’ ὄσσοις Ναβργαᾶνθ | αἷμα- 

τωπὸς Νδθοῖκ 986 ϑύων Ἐ]ΤΉΒΙΘΥ 988 ἔργον μιᾶς Μεϊῖδθ | μιᾶς 
διὰ χερὸς οἰπηὴ Νδιοκ, μιᾶς μοι ᾽κ χειρὸς ΗθΥοΙάθη, μιᾶς πρὸς χειρὸς 
Βομὺ 989 5αᾳ. οἰπὴ ἀθ]θαὺ ὙΥΠδιηονιὺ 

942 τόξα τῆσδ᾽ Ναῦοκ 9406 καὶ γύλοις ΠΘΙ5]τΘ, καὶ τύκαις ΕἸΣ | 

ἡρμοσμένην (οὐ 946 πόλιν) ῬΆΙΘΥ͂ 940 σκηπτῷ σιδήρου Ἠατίαπρ, 
στερρῷ σιδήρῳ Ἠθγνογάθῃ | συντριαινῶσαν ὮΟΌΤΘΘ | πόλιν] μολών Ἠοτ- 
ΤΠ 941 ἐκ τοῦ μεμηνὼς 1,. ν. ΘΥΌ6] 949 ϑενῶν ὉΙΟΠΥΤΗΤΙΒ 

9060 διπλῶς ΗἩ. ίορῃδπιβ, διπλοῖ Ἠδυύαπρ' οδδ χωμάτων Μυϑ- 
ΘΎΔΥΘ θδδ "4. δωμάτων τ᾽ .. κλιϑεὶς ἐς οὖδας ὙΥ1]Θηηονὺ 966 ὡς 
ἔχει ΤΟΌΤΘΘ, ὡσπερεὶ Ηδιτηβοθίῃ 907 δ᾽ ὡς βραχὺν ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ | δ᾽ ἐν 
μονῇ βραχὺν χρόνον ὙΥτδτηονιὺ 

960 κἀκκηρύσσεται ἘΠ]ΤΉΒΙΘΥ 961 ὑπ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ ΥΥ Πδιηονῦ | 
πρὸς αὐτὸν Πδτηυηρ 961 5α. Ελλάδος [ ἀγῶν᾽ ἀνειπών ΚΎΒΟΙ | νοῶ 
καλλίνικος... ὑπειπών ἀο]οὺ Ἡργνογάθῃ 962 ἀκοὴν] νίκην ΙΒ, 

ἃ χρῆν Τγυν, δοκὴν γ6] δόκημ᾽ 9}8600008, ἀνόηϑ'᾽ ν6 1] ἄκρανϑ'᾽ ΠΟΌΓΘΘ, 
αἰχμὴν Ο. ἀογδιῃ | ἀλκὴν ὑποσχών ὅαυ. Ἠοῆηηδηη | προσειπών ὙΥ118- 
τηονχιύζ 

οτῦ κίονος σκεπήν Ἠθινογᾶθη 9177 κυκλῶν ΜΥΠ Διο 9178 πό- 
ρευμα Η. ἰορμδπαβ, τόξευμα ῬοΙΒ]κθ, χόρευμα ΤΥ 

984 ἀμφιβωμίαν νε6] ἀμφιβώμιον ἘΠ]ΤΉΒ]ΘΥ 

991 ἐντὸς] ἐκτὸς ΘΟΌΓΘΘ 992 μυδροχτύπων 6. Ἠδηνῶρ. δ8]0., μυ- 
δροκτύπου Μυβρταᾶνθ [ ὑπὲρ καιρὸν οΟἸτη ὙΠ] δΙηονῦ 997 ὑπεκλλέπ- 
τουσα ῬΊΘΥΒΟῊ 0998 αὐλαῖς ν6}] ρούϊ!υβ αὐταῖς Βοίῃο 

1000 κατέτρωσεν ῬΙΘΙΒΟῊ 1001 ἱππεύει] ἔσπευσεν Π'. απ. ΘοΒτηϊας 
1002 ἦλϑεν ἐκ ϑεῶν ΕἾχ, ἦλθε καιρὸν Βομποιίάσμπίῃ, ἦλϑ᾽ ἐς οἶκον 

γ6] ἦλϑεν ἄσσον Ἐϊ. σα. δομτηταὺ [ ἦλϑεν ἕλκων νεῦρον ὡς ἐφαίνετο νο] 
ἦλϑεν, εἰκόν᾽ ὡς ὁρῶσι φαίνεται γ6] ἦλϑεν, εἰκάξουσιν ὡς ἐφαίνετο Ηρι- 
σψογάθῃ | ἔφαινέ τε ἩθΙΤηΘΠη 1002 5ᾳ. ἀλλ᾽ ἦλϑε δαίμων, ὡς δ᾽ ὁρᾶν 
ἐφαίνετο Παλλάς, Ἀραδαίνουσ᾽ ἐγγὺς εὔλοφον κόρυν ΚΎΒΟΥ 1008 ἐπι- 
λόφῳ κάρᾳ δαΙκοῇο]α, ὑπὸ λόφῳ κάρα οὕτη Η. ϑίθρμθμπο Ηθυτηδηῃ, 
ὑπόλοφον κάρα Βοίμθο, ἐπ᾿ ὀρόφων ἄκρων Ῥῆαρ!ε, ἐπιλόφῳ χερί Ὁ. Τ᾿. ΗοΥ- 
Τη8Π, ἐπίλοφος κάρα Ἠδτηύυμρ [ κραδαίνουσ᾽ ἄγχι τὸν λόφον κάρᾳ 
ΘΟΉΘΗΚΙ [| κέαρ] Κόρα Μυβρτανθ. δϑιβαμι οχ ἀποῦρτβ οοπύδιηϊ δ ὑατη 
οἰττα Ῥαύαθδμῃ, ἀθ] οθαῦ οἱτη Ηδυύαηρ' 1006 μαργῶντά τ᾽ ἔσχε ΤΠτΆΒ]Θ Υ 

1001---12, 108ὅ---{, 1094---Θ6, 1128 5α. ἀο]οῦ ΝΥ ΔΙ θοΥ 1009 δεσμά 

τ᾽ αἴροντες, βρόχῳ Μύβρτανα, δεσμὰ ταυρείων βρόχων οἸίτη Βοίμθ, δέσμιον 
σείρας βρόχῳ Ἠουνογάθῃ 

1010 ἐν δρασμῷ ΘΊ5]τ6 1016 αὐχεῖ Μυβρτᾶνθ, ἠχεῖ οἱτὰ Βοῦμθ 
1017 τότε μὲν ἀο]οὺ Βοίμο | ἄπιστος] ἄϊστος ϑοΔΊΙΡΟυ, ἄλαστος ΟἸΊτη 

ΘΟΟΠ]ΟΙΘΌΘΠ 1019 ἐν ᾿Ελλάδι ῬαΑΙΟΥ 
1020 ἅδ᾽ ϑορίρου, τὸ δ᾽ Παυροτν, τάδε δ᾽ Υυπᾶον | ὑπερέβαλε ἀ6]οῦ 

Βοίμο | κάκ᾽ ἐν Βοῦμθ 1020 5α. ἀλλ᾽ ὑπερέβαλε οἸῖτα οὐ κακὰ .. τάλανι 
διογενεῖ κόρῳ ΝΥ δηηονγ, 1021 κόρῳ ἀο]οὺ ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ [1021 Βα. τά- 
λαν᾽ ἰδιογενεῖ μόρῳ᾽ μονότεκνον ΤΥ | τάλανα διογενῆ μονότεχνον 
Πρόκνης κόρον ἔχω λέξαι ϑυόμενον λύσσᾳ ΚΆγ56Υ | διογενῆ (ἀ6]6ἴο τάλανι) 
κόρον, μονοτέκνου Πρόκνης γόνον, ἔχω ῬΆΙΘΥ͂ 1022 ϑρεόμενον Ἠθαίῃ, 
τιόμενον Μυβρτανο [| ϑυόμενον λέξαι οἱϊπι Νάυοκ | ϑυόμενον Μοίραις 
ΜΔΘΕΙν 1023 ὦ παῖ 4Ζιὸς Βαῖπθθ, ὦ τάλας ΕΠ]ΙΒ]6Υ, ὡς δαΐς Βοίῃθ, 

Ἢ 
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ἄϑλιε ΕἸχ, οὐ δαεὶς ΚινΟΒΠοΙ, ὦ τάλαν ὈΙπᾶοι, δαμεὶς ΚΑΥΒΟΥ 
1028 5α. σὺ δὲ .. τεκόμενος ὀλέκεις .. συγκατεργασάμενος μοίρᾳ ν6] 

σὲ δὲ. . τεκόμενον πάλιν λυσσάδι συγκατεργάσασϑαι μοίρᾳ ῬΆΪΘΥ 
1024 μοίρᾳ] νιν μοίρᾳ ΕἸχ, σᾷ μοίρᾳ ΚΙγτΟΒΠοΙ͂,, σὺν ὁρμᾷ 1. ὅπ. Ῥομτηϊα!, 

μοι ῥιπᾷ νοὶ] μαχανᾷ ΟἸτι ΘΟΠΙΟΙΘΌδπΙ, νὲν μοίρᾳ ῬΑ]ΘΥ, δὴ μοίρᾳ 1. Ἡ. 
Η. Βοβιοϊαύ 1096 οἷς Μυβργᾶνθ, ἐς ἀοὶοὺ Θοῦγθθ, ἐὴ ἐὴ βουϊι 
Ῥα]ΘΥ 1020 ἢ φϑιτῶν ὠδὰν ἀο]οὺ ῬΑΙΘΥ 

1080 κλινϑέντ᾽ ΠΟΌΥΘΘ 1082 τάδε] τὰ Ηοηιηδημ, δὲ ΕἸ]Π5]6 νυ, δὲ 
τὰ οἸίτη ὙΥΙΠ δι ονιῦὺς [| τέκεα Βοΐίμθ πρὸ πατρὸς ποδοῖν ν0] πάροιϑεν 
πατρός ῬΑΙΘΥ 1087 δέμας τόδε ΕῚΧ 1088 ἀνημμένα τ᾽ ἀμφὶ 
Ἠρυτηδη 

1046 χαὶ σέ γε δακρύοις ἨθΥΙηδΠΗ 1041---ὅ0 ἀο]οῦ Νϑαοκ 
1048 544. βοᾶτε τὸν εὖ διάγονθ᾽ ὑπνώδεά γ᾽ ἐξ εὐνᾶς (ἀο]οἴο ἐγείρετε) 

Υ6] βοᾷ τι τὸν εὖ διάγονθ᾽ ὑπνώδε᾽ ἐγείρετέ μοι Ἠθητη8ΏῚ 1049 εὖ 
διάγοντ᾽ ϑ6Ι6]θν, εὖ τ᾽ ἰαύοντ᾽ ΕἸΣ 1049 5α. τὸν εὐδιάοντ᾽ (5810 Μι8- 
ΘΎΔνΘ) εὐνᾶς ἐγείρετ᾽ Βοίμο, τὸν εὐδιάοντ᾽ ἀπ᾽ εὐνᾶς ἐγείρεϑ᾽ ζὕπνῳ 
κάτοχον» ΠΙπαοΥ ] τὸν εὖ ἰαύονθ᾽ ὕπνῳ βοᾷ ἐγείρετε ῬΆΙΟΥ 

1060 ὑπνώδε᾽ ἐγείρετ᾽ εὐνᾶς Οοῃτγδαὺ 1068 χύμενος ΕΠ]ΤΏΒ]ΘΥ 
1064 {(ἀ ἄν, οὐκ Ἠρηαδηη | γέροντες ὦ. ὈΙπαοτῇ 10 ἀπολεῖ 

πόλιν ἀο]οῦὺ Νδθοκ 106 5α. (ἀποδῇ πόλιν͵ ἀποδῇ πατέρα Ὁ. ΟοΥδιη) 
1066 ἀπὸ δὲ] (ἀπόλῃ Ἠφαίμ), ἐπὶ δὲ οἸ τη ᾿δοη οἰ θδτα, ἀπολεῖ ὅϑομα- 

ΤηΘ ΟΠ ΘΥ 1061 δεινότατα δεινότατά μοι Υ̓ΔΚΕΗΘΙ4, ἃ δυνατὰ δυνατά 
μοι ἨΘΥΤΏΒΠΗ 

106058.. ναὶ ὕπνον γ᾽ ὕπνον ΕῚχ (εὕδει ἰᾶῖη ἀο᾽θνοσαῦ Βοίῃθ) 
1061 ὕπνον 56:16] Βγοάθδαῃ | ὕπνον γ᾽ ἄυπνον ΝΥ ]ατηονγχ, 1062 ἔκανε 

μὲν ΟἸττη ὙΠ απο 1008 ἔκανε τέκνα οΟἸττη ΝἝΠΟΙΚ 1001 παιδός 
τ᾽ ἈΘΙΒΚΘ 1069 {ὡς ἐξεγειρόμενος Ἠδτγύαπρ' 

1010 ἀποκριδὸν δέμας Βοίμο, ὑψόροφον δέμας ἩοΘγνγογάθη 1072 ὁρᾶϑ᾽ 
ἀο]οὺ Βοίῃθ [| ὁρᾶτέ μοι ν6] ὁρᾶτε δή Ἠδττηδηη 1018 τόδε μὲν φάος 
Οοηνδαύ [ τὸ φάος ἐχλιπεῖν μὲν ὙΥΠδτηον τ [ οὐ] οὔτι ῬΆΙΘΥ 1018 ἐπὶ 
κακοῖς ἵν᾽ εἶμ᾽, οὐ φεύγω τάλας οἸϊτη Νατιοῖς 1074 56. εἴ μὲ κτενεῖ 
πατέρα, πρὸς κακοῖς δὲ κακὰ ῬΑΙΘΥ 1010 ϑαΐμα Ἠδτγίαπρ' | πρὸς 
᾿Ἐρινύσι, σύγγονον αἷμά 8ϑ᾽ ἕξει οἸτη ῬΑΙΘΥ | σύγγονον] πατροχτόνον 
ἨἩρυθγάθῃ 1079 ἔμολες ἐκπράξων Μαίϊμϊδθ, ἔμελλες πράξειν οΟἸΪτη 
ΝΟ 

1080 περίκλυστον ἄστυ Ταφίων πέρσας ὙΥΙδιπον 1081 φυγὰν 
φυγάν ΜΥΔΚΟΙΘΙα | αἰίύθγατη φυγᾷ ἀο]οῦ Βοίμθ 1084 (ὅδ᾽) ἐπὶ 
Μαϊμϊδθ | φόνον γ᾽ ΕῚΧ 1086 ὅδ᾽ ἀναβακχχεύσει Ἠθτητηδημ, ἔτ᾽ ἀνα- 
βακχχεύσει Ὀϊπαονῖ, τάχ᾽ ἀναβακχχεύσει ῬΗὰπρΚκ 1086 Ατηρ] ΟΠ] 
ὑὐ]θυῦὺ ΘΟΔΙΙΡΘΥ 1089 ἅπερ πάρος Νδιοϊ,, ἅπερ μ᾽ ἔχει ΔΠΟΠΥΤΊΒ, 
ἃ πρίν γ᾽ ἀεί Ἐϊ. απ. Βομτηηϊαύ 

1098 πνεῦμ᾽ ἔχων ἄνω Νῶθποκ 1094 ἰού Μυβρτᾶνβ 1098 νεα- 
νίαν] τὰ γόνατα καὶ οΟἸπι ΟΟὨΪΟΙΘΌδΠΙ 1096 ϑραυστῷ προσῆμμαι 
ὙγδΚοῆρΙα | λαΐνῳ γ᾽ ἐρείσματι. Το ΟὉ5 1091 τί μὴν ΠοΙΒκθ, ἦ μὴν 
ὙΥΔΚΟΠοΙα, καὶ μὴν ΦΔοο005. γούβαμι ροβῦ 1100 οοἸ]]οοοῦ ἜΝ 

1101 Βῦϑες ἐξ ὁδοῦ οἸΐτη Βοίμθ | αὖϑις, ἐντολαῖς πάλιν ἨθΥΙΔΠΗ, 

αὖϑις ἐξ “Ἥιδου πάλιν ῬαΙοΥ 1101 5αᾳ. ἦ που δίαυλον ἦλϑον εἰς 
“Διδου πάλιν; (οοίονϊβ ἃ 6] 6018) οἱτη Ἠδυίπηρ | αὖϑις ἐπαΐων πάλιν .. 
δίαυλον εἰς “Διδου πύλας; ΟδΙΡΟΥ 1102 ἐξ “Ἄινιδου μολών Βοίμο, 
γουρα εἰς “Ἄνδου μολών Ἰαοαπδθ Θχρὶθμᾶδθ οασβο ϑαϊθούα ρα αὺ πονῇ 
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1104 Πλουτώνι᾽ οὔτε οἸῖτη Νὅθποκ, οὐ δώματ᾽ οὐδὲ ὙΥΠδΙηον | ἠδὲ 
ὙγΔΚοΠοΙα, οὔτε, 51 δηΐθα οὔτε βϑυνθύυυ, ΕἸἸΤΉΒ]ΘῪ 1106 ποῦ ποτ᾽ εἴμ᾽. 
ἀμηχανῶ Δ ΔΙΟΚΘηδοΙ, ποῦ ποτ᾽ ὧν ἀμνημονῶ 1,Θπὐϊηρ' 1106 ὠή, 
τὶς ἨἩΘΙΤΉΔ ΠΗ 1108 ἀρ]οραῦ οἵη Νϑποῖ | οὐδὲν ὧν ὁρᾶν εἴωϑ'᾽ ὁρῶ 
ΒΕ, απ. δομιπαὺ [ οὐδέν᾽ ῬαΙΘΥ | οἶδα] τῇδε ἨἩογπογάθῃ | τῶν γ᾽ Οοη- 
ταῦ | Τουτὺ. τῶν εἰϑισμένων 

1110 μὴ προδῶ σὰς ΤιΘηὐηρ 1111 κόρας] κάρα Φ284000538 1118 ὦ 
φίλτατ᾽: εἶ... πράσσων ὅμως Ἐ᾿. απ. Βομτηϊαύ 1116 ἄγαν ϑεῶν Ὦυ- 
Ῥουὺ 1116 ἣν τύχην ῬΕΙΘΥ 1118 ὑπετράφη ΠρΙδῖτθ, ὑπογράφεις 
ΡΑΙΟΥ 1118---22 510 αἸΒροιῦ: 1118. 19. 22. 21. 30 9380008, 516: 1118. 21. 
20. 19. 22 ὙγΠδιηονῦ 1119 εἰ μὴ ᾽᾿κράτει σου Βάλχος ΠοΙ5Κ6 

1120 εἰς ὕποπτον ΟῦΤΘΘ 1120 84. οἸίπι ἀφ] οραὺ Νϑσθοκ 1192 οὐ 
γὰρ βεβαχχευκὼς ΒΘΙΒ ΚΘ 1128 τί φῶ; ΤιϑΘῃθηρ' 1124 ἀτιμώμεσϑα 
γάρ Μυβθργᾶνσαθ 1126 σιωπῇ γὰρ παϑεῖν οὐ βούλομαι ΤΎγνΙ | ἃ βού- 
λομαι Μυβρυδνθ 1127 παρ᾽ Ἥρας -- ἄρ᾽ ὁρᾷς; --- ϑρόνων τάδε 
Μύβρτανθ | ἄρα δρᾷς φρενῶν τάδε ΠΘΙ5ΚΘ | ϑρόνων] ὀργῶν Εἰ. 6τι. Βομτηαῦ, 
ϑρόνοις (γ61] ϑρόνῳ) ῬαΙογ, ϑορεῖν ὉΠΟΉγτητιΒ, πονῶν Α. ϑ'ομτηϊαύ. 

1180 ἐρεῖς ΠΘΙΒΚΘ, στέγεις Μυβργυανθ 1184 τί πόλεμον; εἰπὲ 
Νδποῖς ' 

1142 τίς γὰρ .. οἶκον, ᾧ ̓βάχχευο᾽, ἐμόν; Οδταρον, ἦ γὰρ σὺν Ἥρας 
οἰχτρὸς ἦν βαχχεύμασιν; Ῥῆυρκ, ἦ γάρ τιν᾽ Ἥρας οἶστρον ἦν βαχχεύ- 
σιμος; ϑ΄όμοθηθ | οἶκον ἐκβάχχευμ᾽ ἐμόν Ἠθδητηδηη, οἶκον ἕν βακχχεύσιμον 
Βοίμθ [ ἣ βακχεὺς Βοίβῖκο, ἧ ̓ βάκχευσ᾽ Ἡθαίμ, ἣ ̓ βάκχευσ᾽ Ὀϊπάοτῇ, ὅτ᾽ 
ἐβάκχευσ᾽ ΚΙγΟΒΠΟΙ͂ | ἐκ βακχχεύσεως Ἐ'. αα. ϑομιηϊάΐ, ἐμμανὴς ἐμόν Ῥα]6Υ, 
ἐκ βακχευμάτων ὩΠΟΙΥΤΠΠΒ 1148 δυστυχῆ Μιοϊοτα8 1140 τί δὴ 
ἐγὼ Βοίμο, τί δὴ ἔτι ϑ΄ομθη] 1147 παίδων] πάντων Βοίῃθ 

1160 κολαστὴς αἵματος ῬΆΙΘΥ 1161 τὴν ἐμὴν κατεμπρήσας 
Η. ίθρμαπυβ (ἀπεμπρήσας υαροτῦ, συνεμπρήσας ῬΆ]6Υ), τήνδε τὴν ἐμὴν 
πρήσας ιηαογ, ἐμὴν δύστηνος ἐμπρήσας ΟδμροΥ, ϑερμῷ τὴν ἐμὴν 
σρήσας Ἠδυΐιπρ,, (τὴν νεᾶνιν ἐμπρήσας Υ]δτιηον2), τήνδε μαινόλιν 
πρήσας ΜΘΚΙοΥ | ἢ τὰς ἐμαυτοῦ σάρκας ἐμπρήσας Ἠθεάϊαα 1158---ὔδ ἀλλ᾽ 
ἐμποδών μοι συγγενὴς φίλος τ᾽ ἐμὸς Θησεὺς ὅδ᾽ ἕρπει, καὶ μύσος παι- 
δοχτόνον, οϑἰθυβ ἀ 6] θῦϊ5, ΝποΚ 1166 φιλτάτου ΙοίουΒβ 1167 κακοῖς 
ΚΙΤΟΠΒοΙ͂ 1167 546. ποῖ .. εὕρω; τί κρατὶ περιβάλω σκότος; οΘίθ118 
αϑ]θῦβ γν6] ποῦ .. εὕρω, φυγὼν πτερωτὸς ἢ κατὰ χϑονὸς μολών; φράσον 
τί κρατὶ περιβάλω νέφος; οἸτα Νϑαοὶς 1109 φέρ᾽ ἀντίπρωρος ν8] 
Ῥούα5 φέρ᾽ ἀμπεχές τι Οδηροι [ φέρ᾽ ἀλλὰ κρατὶ περιβάλω σκότος 
πέπλοις (γ6] πέπλων) ῬΗυρκ, φέρ᾽ ἤν τι κρατὶ τῷδε περιβάλω σκέπας 
Μαοίποκθ, φέρ᾽ ἀντιτείνων κρατὶ περιβάλω φάρος (γ6] χεῖρα περιβάλω 
σκότος) ῬΑΙΘΥ, φράσον τί κρατὶ περιβάλω σκότου νέφος Νδῃοῖϊς | φέρ᾽ ἂν 
(αὖ Βαῖπθ5, ἐν Ηθαίῃ) πέπλοισι Ἡ. ὥ ορμδπιβ, φέρ᾽, ἀνοσίῳ τι Ἠαγΐαῃρ, 
φέρ᾽ ἀντολὰς ἢ Ο. Θοτδᾶτη, φέρ᾽, ἀντίνυχτον Ἠδδάαϊδτη, φέρ᾽, ἐγκαλύψας 
γ61] φέρ᾽, ἀντὶ φωτὸς Ἠογποτάθῃ, φέρ᾽ ἀμφὶ μυσαρῷ δαδὺ 

1160 κακοῖς] ἐμοὶ Νϑθοὶς 1161 καὶ τῶνδε, προστρόπαιον ὄμμα 
προσβαλών Μυύβρταγνθ | καὶ τῶνδε (οὐ αἷμα προσλαβὼν) ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂,, οἴκῳ 
δὲ (οὐ προσβαλὼν) 1] δηλον 1161 5. προσβαλεῖν .. ϑέλων οΟἸτα 
Νδῖοκ 1161 ἀο]οραὺ οἹπὶ ὙΥΠδιμοντῦ, ἀθ]οὺ οὐΐϊαπὶ Ῥα]θυ | οὐ γὰρ 
κακῶσαι, ΘΟΒΘΗΚΙ 1108 ῥοαῖς 4. ΗΘΙΠδπα 

1111 ὑμῖν ΠΘΙΒΙτ6 1178 εἶτ᾽ ἀπολέλειμμαι ν6}] εἶϑ'᾽ ὑπολέλειμμαι 
ΠΘΙΒΚα [ ἦ που Βατηθβ, οὔτοι Ἡθιτηϑημ, οὕτω Βούμθ 1117 ἀο]οὺ Ηρυ- 
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γνγογάθῃ 1111 ἄλλο δυστόπαστον εὑρίσκω (ΔΠΙΡΟΥ 1118---1218 46- 
ΘΟ. ΒΡ 5 οὖ ἄθοθιη δη θέν. οὐ ἄπδβ5 τπθϑοᾶοβ βύαθσα!ὑ ΗΘΙΤΉΔΉΠ 
1118 αἰαῖ" ὦ τὸν ῬΑ]ΘΥ | ἔχον Θησεῦ Βοίῃθ 

1182 ἔτεκεν ἔτβχεν οὑμὸς ΗἩΘΙΙΏΔΠΗ 1182 54. ἔτεκέ νιν, ἔναρ᾽ 
οὑμὸς ἷνις τάλας, τεκομέναν δ᾽ ἔκαν᾽ ἀνόσιον αἷμα τλάς ΟδΙΏΡΟΥ 
1180 54. ρΡοϑὺ 1190 οὐ 1184 56. ροβὺ 1187 οο]Ἱοοαῦ ΠΟΌΤΘΘ 1187 οἰχό- 
μεϑ᾽ ἰαττατοί ἩΙ5Κθ, οἰχόμεσϑ'᾽ ἀμπτάμενοι Μυβρτᾶνο, οἰχόμεϑα φροῦ- 
δοι Ἡρυθγάθῃ 1188 854. ροϑὺ 1190 οο]Ἱοοαῦ, ᾿ἰϑοιμδιη ᾿πὐθι 1187 οὐ 
1190 βὐδύμπθηβ, ὙΠ] δυηοννί 1189 παλαχϑεὶς ΒυΓΡΘΒ 

1190 ἑκατογκεφάλοις ϑ616]6ν [| {βάλεν βαφαῖς Ἠαγίαησ 1191 ἀγών" 
μὴ χολοῦ νεκροῖς Οδπίον, ἀγών τις χολουμένης ϑ'οοίίρου [ ὅδ᾽ οὐ νεκρός 
Τυυνῖύ, ὅδ᾽ ἐν νεκροῖς Ηθαΐῃ, ὁμοῦ νεκροῖς ΟΔΤΩΡΘΥ 1198 ἦλϑε 
ϑεοῖς Ἠαγίαηρ, ἦλϑέν ποτε ϑεοῖσι ΚιτοΒ ΠΟΙ, 1196 οὐκ ἄν τιν᾽ Βαυτ- 
5685 1199 ὄμμα τε ϑ616]6Γ 

1200 ὁμοφύλιον ϑ61616ν, ὁμόϑυμον ἩδΙνΘΥάΘἢ 1202 ἀλλ᾽ εἰ συν- 
αλγῶν γ᾽ ϑ6Ι4]6ν, ἀλλ᾽ εἰ πρὸς ἀλγοῦντ᾽ Ἠδγσποτάθῃ | ἦλϑεν Ἠθητηδπη 
1908 ἰὼ τέκνον ὥΘΙΑΙΟΥ 1204 ἄφες ΡΑΙΘΥ 1206 βάϑος ἀντίπαλον 

δακρύοις ἀναμελέτα Μυβρσγᾶνο | πάϑος ΥΔΚΘΠΘ]α, βάρος δ᾽ Ηδρτηϊηθηη. 
γοιϑυτη ΤΉΘ860 ἐγιρθαϊ ΠθΟῦγθοΘ 1207 ἱκετεύω μὲν ΘΟΔΙΊΡΟΥ |[ ἱκετεύομεν 
γὰρ ἀμφὶ σὰν {τάλαιναν» Ἡθιτηᾶππ 1207 5α4. σὰν ροϑὺ χέρα οοἸ]]οοδαῦ 
οὐ προπίτνων .. ἐκβάλλων (οἸ]τη πολύ τε δάκρυον ἐκβάλλων) 5ογ101ὺ ὙΥ1- 
Ἰαυπονγιῦς [ σὰν ἱκετεύομεν ἀμφὶ γενειάδα Οοητοααὺ 1209 τε ἀε]οὺ 
Ἠδτυΐμπηρ' 

1210 5α. κάτεχε Ηθαίῃ, κάτισχε ῬΟΥΙΒΟΙ, κατάσχες Βοίμθ | ἄγριον 
ἘΠ 5]6Υ [| ϑυμόν, ὃς Ηδτύθπρ' 1211 ὅπως μὴ ϑοοισου, ὅτῳ ΠΟΌΓΘΘ 
1212 βρόμον] μόρον οἸϊτη Νδθοὶς [| ἀνόσιον μή σ᾽ ἐξάγῃ Ἡφοΐῃ [ ἔκ σ 
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ἄγει, ΟἸῖτη ὙΥΠ]διηονῦΖ 1216 ἴδ᾽ οὐ σκότος Τ)υροτύ | ἰδεῖν" σκότος γὰρ 

ΟἸττη ΚΙτΟΒΠοΗ, 1210 54. ἰδού: σκότος γὰρ... ἄν; ϑοποθπθ. ὙΘΥΒ5 
οΟἰττη αο]οθαὺ Νῶῦοκ 1211 ὃς ὀμμάτων σὰν συμφορὰν ΠΘΙ5Κ6 
1218 προσίλλων χεῖρα Νῶυοκ | σημαίνῃ ὩΠΟΠγ ΙΒ | φόνον] οἰϊδτη φυγάν 
1. 6, φυγήν ΠδΙΒΚα6, μένειν ϑ΄ΟΠΘΠΚ], φόβον ΝΥ] δηιονῦ | τί μὴ προσει- 
πεῖν χειρὶ σημαίνεις ἐμοί, ἩθΥνοΥάθη 1221 κεὶ γάρ ποτ᾽ ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂ 
1228 φέρει ϑεῶν γε ΟἸ. Βαῖδθυ, φέρει τὰ ϑεῖα 1611 ] τὰ τῶν ϑεῶν 
σφάλματ᾽ Ἠατίαπρ,, τά τοι πεπρωμέν᾽ οἸττη ὙΥΠ]διηο νύ 1229 τόνδ᾽ 
ἄλων ΒΘΙΒΚ6 ι 

1232 μιαίνεις σφ᾽ εἰσορῶν Β'. απ. ϑομτηιαὺ 1284 φίλοισι τῶν οἸΐτη 
Νϑῦοὶς [ ἔργῳ φίλων Ἐϊ. απ. Βομγηϊαὺ 1288 δρᾶσαι Ἡ. Θύορϑθημβ 
1238 ἐφ᾽ ἑτέραις (γ6] ἑτέρων) ῬΑΙΥ 1239 εὗρες γὰρ οἸτηα Νδθοκ 

1240 (ἁπλῆ. . δυσπραξία Μυβργανο, ἅπαν... δυσπραξία ΠΟΡΓΘΘῚ 
1241 ὥστε κἀρκέσαι ν6] ροίϊυ5 ὥστε καὶ περᾶν οἸῖπι ὙΠΟ, ὥστε 
καίν᾽ ἄνειν ΜοΙΙΘΥ, ὥς τι δρᾶν νέον Οοτηρογ, εἰς τά γ᾽ ἔσχατα Ε΄. 6. 
ομτηταύ, ὥστε καὶ κρατεῖν ὟΥ 61], εἰς τὸ καρτερόν Ἠο]ΖΠΘΥ (ἸΏ 8116 ὥστε 
καρτερεῖν) 1242 δοκεῖς δὲ τολμῶν Ε΄. απ. ΒομΒτηηαύ 1244 σχὲς τὸ 
στόμ᾽ ϑΘΟΔΙΊΡΟΥ (ἴσχε τὸ στόμ᾽ ΔΡΟΡΥ. Ῥατ185.) 1246 ἔσϑ᾽ ὃ προστεϑῇ 
π᾿ αυ. Βομιμτάς 1248 ἀποτυχόντος ΘοΠΔΘίοΥ, ἁψυχοῦντος ΚΆΎΥΒΘΥ 
1249 σύ γ᾽ ἐκτὸς ὧν δὲ οΟἸπηὴ Νδιοκ 

1950 πόλλ᾽ ἀνατλὰς Ναιποῖκ 1261 οὔπω τοσαῦτά γ᾽ ΟδΙΏΡΟΥ ᾿ 

οὔκ ἂν (οὐτὰν Ῥα]6Υ) τοσαῦτά γ᾽, εἰ ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂ (το τϑοθρῦο οἰϊδυη 
μοχϑητέ᾽ ἦν τϑαυϊυ! νἱἀούαχ), οὐκ ἂν τοσαῦτ᾽" αἰεὶ οἸίτα ὙΥ ΠΟ τ Ζ, 



τρ0 ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ 

οὐκ οὖν τοσαῦτά πω οΟἸΐπι οομϊοθθαια [ οὐκ ἂν τοσαῦτά γ᾽, εἰ μάτην 
μοχϑητέον Ἠογογάθῃ, οὔκουν τοσαῦτά γ᾽ ἦν πρὸ τοῦ (γ6] πάρος) μοχ- 
ϑεῖν ἐμόν Ἐς, αὐ. δομταϊαῦ, οὔκουν τοσαῦτά γ᾽" ἢ οὐ μέτρῳ μοχϑητέον; 
ΜοΚΙον, μῶν οὖν τοσαῦτά γ᾽, εἰ μέτρῳ, μοχϑητέον; Βδομύ ἐν μέτρῳ γ6] 
εὐμέτρως γ6] ἐμμέτρως Β. Βομιηϊαῦ 1208 Ζεὺς δ᾽ εἴ τις Βοίμθ 

1210 ἥβην τε Νὅθοκ 1271 ποίους] πόσους ΘΟΌΤΘΘ 1212 Τυ- 
φῶνας) Γηρυόνας ΕΠ]ΤΏΒΙΘΥ 1218 κενταυρόμιλον στόλον ἐγὼ οὐκ Ηοτ- 
τγογθη 1214 504. τὴν δ᾽... μυρίων τ᾽ .. διελϑὼν εἰς ν6}] τὴν ἀμφί- 
Ἀρανον [)ΟΌΓΘΘ 12 τῦ τ᾽ αὖ ἃ Τόῦταθο αθθύστη οοτησηθυηούϑηῦ 
121 5α. μυρίων τ᾽... ἀγέλας διελϑιὼν ἐς νεκροὺς ΟἸΊτη ΘΟΙΙΟΙΘΌΘΠ), οὐΐδτα 
ιυυρίους τ᾽ ἄλλους πόνους διῆλϑον ἀγέλας τ᾽ εἰς νεκρῶν δαυθθὺ 1279 τὸ 
λοίσϑιον (οὐ φόνον) Νϑαοὶς 

1281 οὔτ᾽ ἐμοὶ Νάυοῖς | ἐμαῖς φοναῖς Ε΄. αα. Βομτηηϊαύ, ἐμαῖς σφα- 
γαῖς ΠΟΙΖΠΘΥ 1288 πανήγυριν ϑεῶν Β'. ἅτ. ϑοβιηϊαύ, πανήγυριν 
πόλεως δομῦ, τη8}1πΔ πανήγυριν λεώ 1286 ἄλλην ἤν τιν᾽ ῬΆΙΘΥ 

1287 χεχρῳσμένοι, ΠΟΥ ΘΙ ΘΉ 1288 χληδονούμενοι ΘΟΔΙΠΙΡΘΥ, λοι- 
δορούμενοι ΠΘΙΒΚ6, κληρουχούμενον Μαβργανθ, κῆρ ἑλκούμενοι Ἠδτγύθηρ, 
δαδουχούμενοι ΚΆΥΒΟΥ, κερτομούμενοι ἨθγνΘΥάθη 1289 ὃς τέκνα 
κτείνει ποτέ Βοίῃθ 

1298 ἔστ᾽] ἦν ΕἸΙΉΒ]6Υ | οἶδεν ἀλγεῖν ἩοΙΖποΙ | συγγενῶς] τὸ συνεχὲς 
Βούπθ | συγγενεῖ (γ61 συγγόνῳ) δύῃ νοσῶν Ἐἰ. απ. Βομτηϊαί, συγγενῆ δύ- 
στην᾽ ἔχων ϑΟθΘηΚ)] 1297 πηγαί τὲ ποταμῶν {μὴ ἀπολούσασϑαι δέμας 
δείϑροισιν ἁγνοῖς» κἄᾶτα τὸν τροχήλατον Ἠδγνοτάθη 1297--1800 ἀοϊοῦ 
ΤΠ ΒΘ 6 1 1299 καὶ] ναί Βοίπο! πρὸς ταῦτ᾽ ἄριστον Νϑαοὶς [| μ᾽ ἀο]οὺ 
ΟοΥ] 1290 5α. ροβϑὺ 1298 ᾿πβϑυοραῦ οἱτα ὙΥ̓δυηονιὺς 

1801 δεῖ μὲ ξῆν Ναῦοκ 1802 βίον γ᾽ Ἡρδίμ | βίον τ᾽... ἀνόσιόν 
τ᾽ ἐχτημένοι ΤιΘπἰηρ | βίοτον Νἄυοῖκ | βίοτον ἀχρεῖον κἀνόσιον Μοίποῖα6 | 
ἀνόσιοι ΝΥ Ια 1804 κρούουσα πολυδόνητον ἀρβύλῃ πόδα ῬΗυρκ 
Ὀλυπίου Ζηνὸς Ο. ΚΕ] | Ὄλυμπον Ζηνὸς ἀρβύλῃ πυκνά ρΙβτο, Ὀλύμπῳ 
Ζηνὸς ἀρβύλῃ πόδα Ἠδηᾶπη, Ὄλυμπον Ζηνὸς ἀρβύλῃ ποδός Βοίμο, 
Ὄλυμπον ἀρβύλῃ, Δῖον πόδα Οδιαρον, οὐΐϊδιη Ὀλύμπῳ κοῦφον ἀρβύλῃ 
πόδα γν6] Ὄλυμπον ἕλικος ἀρβύλῃ ποδός ΕἾχ, Ὀλύμπου βηλὸν ἀρβύλῃ 
ποδός Βεάπδιη, Ὀλύμπῳ καλλιάρβυλον πόδα Ἠατΐαπρ' [ σεμνὸν ἀρβύλῃ 
πέδον δαί (πέδον Ἰᾶτη Βτοᾶθδα), δῖον ἀρβύλῃ πέδον Νῶῦοκ, λαμπρὸν 
(ν6] ϑεῖον) ἀρβύλῃ πέδον οΟἸΊτα ῬΑΙΘΥ, ααἱ ᾿ᾶπι νϑυϑατη ἀθ]οῦὺ 1807 κάτω 
κάρα ῥίψασα Νδποκ, δόμων κάτω στρέψασα Ἐ΄. 6. ϑομβτηϊαύ 

1811 54. σἤοτο {π|ὺ ΟΘΙΏΡΘΥ 1812 56. εἰ τόδ᾽ αἰσϑάνει, παραι- 
νέσαιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἀντίσχειν κακοῖς Νϑποκ, εὖ τόδ᾽ ἀΐειν παραινέσαιμ᾽ 
ἂν τὲ. ΟἸΊτη ΘΟμ]οΙΘθη 1818 παραινέσαιμ᾽ ἂν μὴ λίαν ἀλγεῖν κακοῖς 
Οδιηρου | παραινέσαι μὲν Ἠδγίπηρ [ παραινέσαι μὲν ῥᾷον ἢ πράσσειν ΟἸΊτα 
ὙγνΠδηλον τ | πάσχειν ΒῚΧ. ΘΥθατη ροβὺ 1821 οο]]οοαὺ Βοΐμθ, δηΐθ 1840 
ἰηβϑυϊῦ, βουϊθθηθ παραινέσαι μ᾽ ἂν οὐ ἴῃ ν. 1840 οἶμαι ῬΗθρι, αἀο]οὺ 
Οοηγαᾶῦ 1815 ἀψευδεῖς Ε]ΤΏ5]Υ 1816 λέκτρα γ᾽ ΠοΙδκθ 1818 πα- 
τέρας ἔκλῃσαν; ἀλλ᾽ ὅμως οἰκοῦσ᾽ ἀεὶ Ἠαεγίυμπρ 

1820 φήσουσ᾽ ῬΑΙΘΥ 1821 στένεις ὑπέρφευ Μυβϑργδνθ 

1381 ---838 ἀο]οὺ Ἡοϊπορίου. Ῥοβὺ 1887 δ᾽ἱασποῦ νϑύϑϑ πᾶ ΟΌΠῚ 
ΟΠΟΥ ἀϊδύϊομο ᾿πηὐθγοι ἀϊθβθ ραύααῦ οἹτη ὙΠ] δηηονῦ 1888 ϑεοὶ δ᾽ 
ὃν ἂν 74 0005 [ οὐδ᾽ ἐνδεῖ ν6}] οὐδὲ δεῖ Βοίμο | οὐδ᾽ ἕν δεῖ ῬοΟΥΒΟΝ 

1889 ὠφελεῖν ὅταν Ἐ. ΡΥ Ζ 



ἈΡΡΕΝΘΙΧ ΤΊ 

1840 οἴμοι (οχέίτω ν.) παρηγόρημα μὲν τόδ᾽ ἩρΙτηβορίῃ || οἴμοι πρόσ- 
χημά τοι τάδ᾽ ἐστι τῶν ἐμῶν Ἠρογνποτάρῃ | πάρεργά τοι τάδ᾽ ἴα͵80 6χ ΠΠΌΥῚ8 
Ῥαυβ. αἴουῦ Μαβρτανθ, πάρεργα τοιάδ᾽ ϑοα!ίρον ] πάρεργα ταῦτα τῶν 
ἐμῶν ῬΑΙΘΥ 1841--40 ἀρ]οθαῦ οἸἸτὴ Ἡανίμαρ: 1848 ροϑὺ 1844 ο0]- 
Ἰοοαῦὺ ῬΙΘΥΒΟΝ 1840 δυστήνων ΝΕΌΘΙ 

1860 βέλει, 51 διηΐθα ταῖς συμφοραῖς ὑδπθοείαν, Η. ὐθρηδηιβ 
1861 ἐγκαρτερήσας ϑάνατον ΚΙγΟΒΠΟΗ͂, ἐγκαρτερήσων θάνατον Μϑδαν]ρ, 
ἐγκαρτερήσω πότμον Ἠαϊτηβοοίῃ, ἐγκαρτερήσω κάματον ἴν. ΡΥ]ῺΖ 
1861 584. ἐγκαρτερήσω᾽ ϑᾶσσον εἶμι, ΠΟ ἄτιοθ νΟΥθα5. ροβϑὺ 1857 ὑγϑηϑρο- 
πθη5, Β'. αα. Βομτιηϊαῦ 1862 μυρίων] σοι φίλων ϑοΒθηκὶ 1858 καὶ 
γὰρ πόνων οἰϊτα ΝΥ Πδτηονὺ 1856 ἀο]οῦ Ἠθυνθυάθῃ 1868 σὺ δ᾽ 
ὦ Ε΄ ὅπ. βομιυιαῦ ὁρᾷς φυγάς Νάῦοκ 

1801 5αᾳ. ἐᾷ νόμος πρὸς στέρν᾽ ἐρεῖσαι, Ὁ181 ροβὺ 1861 Ἰἰδοῦπα 5ἰδ- 
ὑπθηᾶδ 510, Ῥ8ΙΘΥ 1867 ὁ φήσας οἸϊπι Βοίμα [| χὼ στέγων Μαυβργᾶνθ, 
καὶ τεκὼν ΟἸ᾽πὶ ΝδθΟΚ 1809 βίῳ οἱττα ΚιγομΠοΙ 

1811 οὐϊδιη ἐδράσαμεν Εἰ. αα. Βομιηϊαῦ 
1888 ἀν᾽ Ἑλλάδα Ναῦοῖκ 1884 αἰσχρῶς] ἔοτῦ. αἰκῶς 188 ἀσφα- 

λῶς δὲ Ῥα]οΥ 1886 σύγκαμ᾽ ἀϑλίῳ: κυνὸς Ῥίογβομ, σύγκαμ᾽" ἀφϑίτου 
κυνὸς Μυβρτανθ, σύγκαμ᾽" “Ἄϊιδου μοι κυνὸς, δΐθ ΒΟ ν. 8ΙΏΡΙΙΟΥΘΙῺ 
Ἰδοσηϑτη βὐθύπθηβ, Εἰ, αα. δομτηιαὺ 

1891 ἑνὶ γόῳ Ἐ'. απ. Βομιηϊάῦ 1898 ἀδ]οὺ Οοητδαύ 1894 δα- 
κρύων ἅλις Νδυοῖκ 1896 γὰρ] ἄρα Οοοῦ 

1408 ροϑὺ 1404 οοἸ]οοαῦ, 1408 Ατηρ Ομ {χπ]θιθηβ οὖ 1406 ἀ6- 
16η8, Ε΄. αα. ϑομχηιαῦ 1404---9 οὐ 1419---21 ἀο]οὺ (οητααὺ 1407 ὡς 
δὴ τὸ (γ6] σὺ) φίλτρον ΕἸΤΊΒ]ΘΥ [| ῥάων ἔχοις 9786005. Ροβὺ 1409 ἀπο8 
γΘΥΒιι5. 1 ΘΙ] 1556. ραύαῦ ΟΠ ΘΏΚΙ 

1410 οὗτος ΕἸΤΗΒΙΥ 1412 ϑηλύνουν, ἄρ᾽ ΟδταροΥ 1418 ζῶ σοι᾿ 
ταπεινὸς ἀλλὰ πρόσϑ'᾽ εἶναι δοκῶ Ἠραΐμ, ξῶν σοι ταπεινὸς ἀϑλα προ- 
σϑεῖναι δοκῶ; Μύυδβρτανθ, ὄλοιτ᾽ ἔπαινος ἄϑλα προσϑεῖναι δοκῶν ν6] ρο- 
15 ζῶ δὴ .. πρόσϑεν οὐ ᾿δόκουν Δ οοῦ5, ξῶ σοι, ταπεινοῖς ἄλλα προ- 
σϑεῖναι δοκῶ Βοίῃθ, ταπεινὸς ὥν σοι μαλϑακισϑῆναι δοκῶ; ΟΔΙΏΡΘΙ, 
ξῶ σοι ταπεινὸς, ἄλλο πρόσϑ'᾽ εἶναι δοκῶν Βεοάμδιη, δοκῶ ταπεινός σοι 
τὸ πρόσϑεν οὐ δοκῶν Καγβοι, ὡς σοὶ ταπεινὸς ἀλλὰ πρόσϑ' εἶναι δοκῶ 
ῬΑΙΘΥ | ξηλῶ σ᾽ ἐπαίνου γ᾽ (οὁῦ ἴῃ ΒιΡΘΙΊΟΥΘ ν. αἰνέσει:) ΒΌΓΡΘΒ 
1414 ἄγαν ὁ Βοίμο | Ἡραλλῆς, ἄχει νοσῶν Μύυβργτανα, Ἡραλλῆς οὐκ εἶ 
νοσῶν (ΟἸἴτη σὺ καὶ νοσῶν) ΝΥ ̓διηονιὺς [ ποῦ κεῖνος ὦν;] ταπεινὸς ὦν 
ἈδΊβῖκθ, πονεῖ νοσῶν 8005 | κεῖνος ἦν; Ηατύαπρ', κεῖνος εἶ ΙΚΆΎΒοΥ, κεῖς- 
νος οὖν Ἐ᾿. ατι. Βομτηϊαύ, τοῖος ἦν; γ68] τοῖος ὥν; Ηδγπογάθῃ, δ᾽ ἔστι 
νῦν; ϑ'οΒΘη ΚΙ, καὶ σὺ νῦν; .. ΗἨδΙ]αηα. Ὑ᾽οΥβαβ βϑηἸβϑηθβ 1416 πλὴν 
εἰς Βαάμδιη | παντὸς ἦμεν ἥσσονες Ναυοῖς | ἦν κρείσσων ῬαΙοΥ, ἦ κρείοσ- 
σων ΗδΙ]Ροτγίβιηβ, 1411 οὖν ἐνίπτεις Ἡδιταδημ, οὖν ἂν εἴποις 1,. Ὠ1η- 
ἀογῆ, οὖν ἔμ᾽ εἶπας ῬΑ]6Υ, οὖν ἐρεῖ τις Ε΄, αα. δομτηϊαῦ 1418 καὶ σὺ 
χαῖρέ μοι (ἀο]οἴο τέκνον) 1,. ν. ΞΥῦ8] [1419 τέκνον 6Χ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ὙΘΥΒᾺ 
1Π]αὔατη ταῦ ΚἸγΤΟΠ ΠΟΙ 

1421 πῶς; σ᾽ εἰς ᾿Αϑήνας Βοίμθα, καὶ σὲ εἰς ᾿ἀϑήνας ΝΥ ι]διιονΐ | 
εἰς ᾿ἀϑήνας πεύσομαι Μύβρτανθ. γοιρα εἰς ᾿ϑήνας πέμψομαι Θηβῶν 
ἄπο οἸῖτα Ατηρ ϊγγοιὶ ἀαραὺ ΠΙπᾶου 1422 ἀλλ᾽ εὖ κόμιξε ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂Σ] 
δυσχόμιστα δή (γ6] δέ) Ῥτονοϑὺ 1428 αἰσχύναις] ἄταισιν ϑοΒΘΗΚΊ͵ 
αἵμασιν γὙ6] αἰσχύνας Ῥα]Υ 1426 ἀγαϑῶν] κεδνῶν Νᾶιοῖς 1427 (στεί- 
χωμεν Ἡ. ϑύθρμδμμβ), λειπόμεϑ᾽ ῬΑΙΘΥῪ 

» 



ΤΟ ὶ ἈΡΡΕΝΌΙΧ 

Βίου. ἤον. 7, 9 δῇονθ ουτὰ Ἰοιησιαίθ Εὐριπίδης Ἡρακλεῖ ποὺ ἔταρ- 
τηθηύπτη (884 Ν.): 

τὸ μὲν σφαγῆναι δεινόν, εὔκλειαν δ᾽ ἔχει" 
τὸ μὴ ϑανεῖν δ᾽ οὐ δεινόν, ἡδονὴ δ᾽ ἔνι. 

Ἐππᾶριη Ἰοοῦτη βἴπθ ρορίδθ οὖ ἔϑ θαΪδθ ποτηῖπο μεαθοὺ Ρ]αξ. ὅ6 νἱγῦ. τπου. 
Τ ». 441 ἘΠ, αἰ ἴῃ δἸΐθσο σνϑύϑιι γϑοῦϊαβ οχῃιροῦ τὸ μὴ ϑανεῖν δὲ δειλόν. 
Εἰ Τ]ογτηηϊο ἰοῦσα ρϑὑϊθατη ραΐαὺ δΥδρπου, Ἡρακλεῖ ἴῃ Ἡρακλείδαις 
τη τι 6556. βαϑριοαῦι Νὅαοκ. Οἷν. Αρρϑπᾶ. δα ἨἩρυϑο]α. 629. 

ΟοΥτιρ θη τη. 

Υ. τ εὐθυμοῦσα ἴᾶτὰ Ὁ. ΜΘΚΙΘΥ ργοροβαῖῦ. 
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Ἡ. ΡΕΙΝΖ πτῦο Ν. ΕΟΚΤΙΕΙΝ. 

γ01,.11. ῬΑΗΒΎΙ 

ΓΡΗΙΘΕΝΙΑ ΑἸ ΘΕΝΘΙΒ. 

ξΒ 

ΠΊΡΒΙΑΙ͂ 

ΙΝ ΑΕΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕ ΒΝΈΕΠΗΙ. 

ΜΟΌΟΟΟΧΟΙΧΣ. 
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ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ 





Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

᾿Ζγαμέμνων. 

πρεσβύτης. 

χορός. 

Μενέλαος. 

Κλυταιμήστρα. 

Ἰφιγένεια. 

᾿Δχιλλεύς. 

[ϑεράπων ]. 

ἄγγελος. 

κλυταιμνήστρα Ὁ] ϑεράπων ἀο]ονὺ ΜαγκΙαηα αὶ] Μενέλαος ἄγ- 
γεξλος Κλυτ. ᾽Ιφ. ᾽4χ. ἕτερος ἄγγελος Ῥτοροπύ (οἷν. δα ν. 855), Μενέλαος 
ϑεράπων Κλυτ. ᾽Ιφ. ᾽'4χ. ἄγγελος Βοίμθ. 

ΞΟΠ0]. Αὐἱβίορῃ. ἤδη. 617 οὕτω καὶ αἱ διδασκαλίαι φέρουσι τελευτή- 
σαντος Εὐριπίδου τὸν υἱὸν αὐτοῦ δεδιδαχέναι ὁμώνυμον (81. αἰ, ὁμω- 
νύμως Υὴ ἐν ἄστει ᾿Ιφιγένειαν τὴν ἐν Αὐλίδι, ᾿Δλκμαίωνα (!. ᾿“λχκμέωνα), 
Βάκχας. 

1} 



ΑΠΑΜΕΜΝΩΝ, 

2 πρέσβυ. δόμων τῶνδε πάροιϑεν 

στεῖχξ. 
ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ. 

στείχω. τί δὲ καινουργεῖς. 

᾿Ζγάμεμνον ἄναξ; 4Γ4. σπεῦδε. ΠΡ, σπεύδω. 
μάλα τοι γῆρας τοὐμὸν ἄυπνον 

καὶ ἐπ᾽ ὀφϑαλμοῖς ὀξὺ πάρεστιν. : 
414. τίς ποτ᾽ ἄρ᾽ ἀστὴρ ὅδε πορϑμεύει; 
ΠΡ, Σείριος ἐγγὺς τῆς ἑπταπόρου 

Πλειάδος ἄσδων ἔτι μεσδήρης. 

ΘΌΡΙΊΙοοσὰ ᾿αϊὰ5 ἔα α]8 6 θα] Ομ θτη {[π1556, δἰύθγδτη ΕΠΥΙΡΙ1615 τηδῖο- 
γ15, δ᾽ ὔθυϑιη Βαρουβυ θη ΕΠΙΙΡΙῚΒ ΤΩΙ ΠΟΥΒ, ΒΟΘΟΚΏ ΟΥ. ὑτδρ. ῬΥΙΠΟ. 
ο. ΧΥΠ 544. Θχροῃτύ. Απδρϑθϑύοβ 1--48 οὐ 11ὅ---108 ΔῸ ΕΠ ΤΙΡΙ 6. Τη8]ΟΥΘ 
δ ιααϊοοῦ (ΒΙοτ ΘΙ] ἀϊατη (11 1----48 ἀδτηπδνογαῦ βθοῦύι8) ΒΥΘτη!. [ἀθτη ΘΌΤη 
Ῥούβοπο αἰθιτηϑηη [θα] 86 βοθηϑιη 8 1ο1Ὁὺ οὐ {τΓαρτηθηύαμη ΕἸ ΠΤ ῚρΡ1615 ΤΡΉ]- 
σΘηῖ886 ἃρυᾶ Αδθ]184η. Η. Αππῖπη. ΚΠ 89 βουνδύαιη ἔλαφον δ᾽ ᾿ἀχαιῶν χερ- 
σὶν ἐνθήσω φίλαις [ κεροῦσσαν, ἣν σφάξοντες αὐχήσουσι σὴν [ σφάξειν 
ϑυγατέρα δὰ οχίθαμῃη ἀγδτηδί!β γοΐοσῦ. Μαὐϊαθ οομιοῖῦ, πδπὸ [Ὡ θυ] δ, 
ααδ ΠΟ νῖνο ΕἰσρΙα6, βθα ροϑῦ διὰβ τηογύθμῃ ἀθυηστη δϑούω 510, 80 
αούοτθ πηρουϊθούδιη οὖ Ἰποομπδύθηι τγϑ]!οὔδιη 6556. ἴῷ αὖ ποηπ}]8, αα1- 
ἄθια οὕτῃ οὐτδ Θἰαοταύδ οϑϑθηῦ, 8118 νΘΥῸ ΒΘΟΌΠ (15. ΟὈΤῚ5 τϑ τού, ΠΟΠ- 
ἩᾺ]]|Ὸ οὐὔϊδτα Τουύαϑθθ Ὁ15 αἼΝΘΥΒΟ τη0640 βουιρύ, αὐὑδὲ αθπαθ δαοίου 16- 
ἰγχϑοίδηβ δῷ δἱϊσογθῦ ααδ τηδχῖη6 ΓΟ αγοῦ; αα88 τορουύω θϑϑθηῦ, 68 
ἀοῖπᾶθ 80 Ευπρ14 6 τηΐπουθ τῶ οοδρτηθηὐαῦδ, 6556, αὖἡ᾽ 1πδύῳ ἴα θα]8, Δ ΡῚ 
Ῥοβϑθῦ; ουτὴ γΘΙῸ ψθϑυρΙα ᾿Ἰπθϑβθηῦ ΟρούϑΘ πο ΦΌΒΟΙ αὔδθ, αα8 ἄθ 6588 
νυν] ἀθυθηαχ, 8] 1061 Δ. 81115 Θθχρ]θῦδ 6886. [ηὐθυρο δου! ὑπ ραθπαδ νἱαθη- 
ὑπν οὔσῃ 8]1ῷ ὕππιὶ θὰ απ8δ 8 Οτγδϑβϑῦϊθ. Ῥϑυβοηϑιη ρου πρθηΐ. 

1 τῶνδε δόμων πάροιϑεν 1, ἴῃ δόμων τῶνδε πάροιϑεν ταῦῦ. παπη6- 
ΤΊΒ ΒΌΡΘΥΒΟΥ. 1,3 8 σπεῦδε] Ῥοτβοη (σπεύσεις; γὙ6] σπεῦσον [)ΟὈΤ66), 
πεύση 7.0} 4 τοι] Βδύμῃθϑ, τὸ , οὐη. 1, βϑαργδ ν. ᾿πβϑυαϊὺ 1,5 
ὅ ἔοτύ. καὶ ἔτ᾽ ὀφϑαλμοῖς τοὐξὺ 654. οἷν. ΤΏΘομ. ὅτηγυμ. 46 δ ΤΌ. 
10 κοινῶς τε γάρ, φησὶν ὃ άδραστος, πάντας τοὺς ἀστέρας οἱ ποιηταὶ 
σειρίους καλοῦσιν... καὶ ὃ τραγικὸς ἐπί τινος τῶν πλανήτων τί ποτ᾽ ἄρ᾽ 
ὁ ἀστὴρ ὅδε πορϑμεύει, σείριος: 8 ἀΐσσων 1, | μεσήρης .1,.:Ῥ, ταῦῦ. 
1η μεσσήρης 1,.Ὁ3 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΎ ΙΦΙΓΕΝΕΙΔΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΊΔΙ [2 

ΑΓΆΑ. οὔκουν φϑόγγος γ᾽ οὔτ᾽ ὀρνίϑων 
οὔτε ϑαλάσσης᾽" σιγαὶ δ᾽ ἀνέμων 10 

τόνδε κατ᾽ Εὔριπον ἔχουσιν. 
ΠΡῚ τί δὲ σὺ σκηνῆς ἐκτὸς ἀίσθδεις: 

᾿“γάμεμνον ἄναξ; 
ἔτι δ᾽ ἡσυχία τῇδε κατ᾽ Αὖλιν 
καὶ ἀκίνητοι φυλακαὶ τειχέων. 1ὅ 

στείχωμεν ἔσω. 4ΓΓΑ͂. ξηλῶ σέ, γέρον, 
ξηλῶ δ᾽ ἀνδρῶν ὃς ἀκίνδυνον 
βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς ἀκλεής" 

τοὺς δ᾽ ἐν τιμαῖς ἧσσον ζηλῶ. 
ΠΡ. καὶ μὴν τὸ καλόν γ᾽ ἐνταῦϑα βίου. 20 
4ΓΑ4. τοῦτο δέ γ᾽ ἐστὶν τὸ καλὸν σφαλερόν, 

καὶ τὸ φιλότιμον 
γλυκὺ μέν, λυπεῖ δὲ προσιστάμενον. 

τοτὲ μὲν τὰ ϑεῶν οὐκ ὀρϑωϑέντ᾽ 
ἀνέτρεψε βίον, τοτὲ δ᾽ ἀνθρώπων 2ὅ 
γνῶμαι πολλαὶ 

καὶ δυσάρεστοι διέξκναισαν. 

ΠΡ. οὐκ ἄγαμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὸς ἀριστέως" 
οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαϑοῖς, 
᾿“γάμεμνον, ᾿“τρεύς. 80 

δεῖ δέ σε χαίρειν καὶ λυπεῖσϑαι" 

ϑνητὸς γὰρ ἔφυς. κἂν μὴ σὺ ϑέλῃς, 
τὰ ϑεῶν οὕτω βουλόμεν᾽ ἔσται. 
σὺ δὲ λαμπτῆρος φάος ἀμπετάσας 

δέλτον τε γράφεις 8ὅ 

τήνδ᾽ ἣν πρὸ χερῶν ἔτι βαστάζξεις. 

καὶ ταὐτὰ πάλιν γράμματα συγχεῖς 

καὶ σφραγίξεις λύεις τ᾽ ὀπίσω 

ῥίπτεις τὲ πέδῳ πεύκην, ϑαλερὸν 

11 ἔχουσι 7} (ν ἀαά. 5) 14 τῇδε] τήνδε ΒΙοιηΠο]ἃ 16 στεί- 
χομὲν Ῥ΄ οἷν. Οἷο. Το. ΠῚ 34. 1 19 ἧσσον ἐπαινῶ δῖον. ἢ. ὅ8, 2 
(οἴτ. Ητρρ. 204) 21 ἐστὶ Τ}"ῈὉ 22 καὶ τὸ πρότιμον Νααποῖς, ἀο]οὺ 
Βούμθ 28 ἀριστέως ϑΐορ. ἢ. 10ὅ, 6 οὐ τἄργα. ΟἸΥΎΒΙΡΡΙ ἴῃ Τοῦτ. 
Ἃ65 ὅδν. 1888 Ὁ. 818 ραϊίτιιη, ἀριστέος ΤΠ} 29 πᾶσι 1} 81 δεῖ] 
Του. χρὴ 88 βουλόμεν᾽ ἔσται] βουλομένων ἔσται Ῥ]αὺ. Μοτ. ρ. 108 Β, 
νενόμισται, ϑἰοραθαβ, βουλόμεν᾽ ἐστίν ΜαΥ]αμα 89 πεύκην πέδω ϑαλερὸν 
τησῦ. ἴῃ πέδω πεύκην ϑαλερὸν ὨΠΠΊΘΙΒ Βιρτῶ ΒΟΥ ρύϊ5 7. | ἔοτύ. πέδοι 



0 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

κατὰ δάκρυ χέων, 40 
καὶ τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς 

μὴ οὐ μαίνεσϑαι. 

τί πονεῖς; τί νέον περὶ σοί, βασιλεῦ; 

φέρε κοίνωσον μῦϑον ἐς ἡμᾶς. 

πρὸς δ᾽ ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν πιστόν τε φράσεις" 4 

σῇ γάρ μ᾽ ἀλόχῳ τότε Τυνδάρεως 
πέμπει φερνὴν 

συννυμφοκόμον τὲ δίκαιον. 

ΑΓΆΑ. ἐγένοντο “ήδα Θεστιάδι τρεῖς παρϑένοιυ, 

Φοίβη Κλυταιμήστρα τ᾽. ἐμὴ ξυνάορος, ὅ0 

Ελένη τε ταύτης οἵ τὰ πρῶτ᾽ ὠλβισμένοι 

μνηστῆρες ἦλϑον Ελλάδος νεανίαι. 

δειναὶ δ᾽ ἀπειλαὶ καὶ κατ᾽ ἀλλήλων φόνος 
ξυνίσταϑ', ὅστις μὴ λάβοι τὴν παρϑένον. 
τὸ πρᾶγμα δ᾽ ἀπόρως εἶχε Τυνδάρεῳ πατρί, δὅ 
δοῦναί τὲ μὴ δοῦναί τε. τῆς τύχης ὅπως 

ἅψαιτ᾽ ἄριστα. καί νιν εἰσῆλϑεν τάδε. 

ὅρκους συνάψαι δεξιάς τε συμβαλεῖν 

μνηστῆρας ἀλλήλοισι καὶ δι ἐμπύρων 
σπονδὰς καϑεῖναι κἀπαράσασϑαι τάδε. 60 

ὅτου γυνὴ γένοιτο Τυνδαρὶς κόρη. 

τούτῳ συναμυνεῖν, εἴ τις ἐκ δόμων λαβὼν 

οἴχοιτο τόν τ᾽ ἔχοντ᾽ ἀπωϑοίη λέχους, 
κἀπιστρατεύσειν καὶ κατασκάψειν πόλιν 

“Ἑλλην᾽ ὁμοίως βάρβαρόν 8᾽ ὅπλων μέτα. θὅ 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστώϑησαν, εὖ δέ πως γέρων 
ὑπῆλθεν αὐτοὺς Τυνδάρεως πυκνῇ φρενί, 

42 54. μὴ οὐ μαίνεσϑαι (ο ταϑυτα οχ ' οουτθοίο 1, ϑυμαίνεσϑαι , 
οὐ μαίνεσϑαι ῬΞ): τί πονεῖς (τί πονεῖς ἴῃ 110. ὑγίατα 1 οΥϑυατα 501. 1,3) 

τί πονεῖς τί νέον (νέον ἴῃ 110. 50γ. 1.32) τί νέον (ῃοο αἰΐθγεατη τί νέον 
οἵη. 10, ᾿πβϑυιῦ 205) 1... οοτγοχιῦ ΒΙοιηῆθ]α 4δ δ᾽ ὁχὰ. ΤΡ, ἀπ Ὁ" 

46 τότε] ποτὲ ΒΆΥΠΘΒ 41 πέμπει ΔΡΟΡΎ. Ῥδι18., πέμπεν 1,, πέμπε 
Ῥ (ν δαϊθοιῖὺ 03) ὅ0 κλυταιμνήστρα Π7ὁὈῸ ὅά μὴ (1,6, ἂν Βαροτϑβου. 1,3 
δ ἄριστα] ἄϑραυστα οχ Ἠρθγοῃ. ἄϑραυστα- ἁπρόσχοπα. Εὐριπίδης 

᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Αὐλίδι Ἡθηηδίοιπυγβ 1 τόδε ΒΆΓΠΘΒ 60 Τοτί. τόδε 
62 συναμυνεῖν] Ηθαΐῃ, συναμύνειν ΠΡ 68 ἀπωϑ'.. ἢ, ἀπώσασϑαι 

θ4 κἀπιστρατεύσειν] ΜαΥκΚΙδηα, κἀπιστρατεύειν 1, ] κατασκάψειν 0, Γ, 
σύν ΒΟ βου. οὐ ψ ἀδιθνιὺ 08 θὅ ἀο]οὺ Ηθυθᾶμπη 606 δέ] [ογῦ. τέ 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔῚ γ᾽ 

δίδωσ᾽ ἑλέσϑαι ϑυγατρὶ μνηστήρων ἕνα. 
ὅτου πνοαὶ φέροιεν ᾿ἀφροδίτης φίλαι. 
ἣ δ᾽ εἴλεϑ᾽, ὅς σφε μήποτ᾽ ὥφελεν λαβεῖν, Το 

Μενέλαον. ἐλθὼν δ᾽ ἐκ Φρυγῶν ὁ τὰς ϑεὰς 
κρίνων ὅδ᾽, ὡς ὃ μῦϑος ᾿“ργείων ἔχει, 

“ακεδαίμον᾽ ἀνθηρὸς μὲν εἱμάτων στολῇ 

χρυσῷ τὲ λαμπρός, βαρβάρῳ χλιδήματι., 

ἐρῶν ἐρῶσαν ὥχετ᾽ ἐξαναρπάσας 
“Ελένην πρὸς Ἴδης βούσταϑμ᾽, ἔκδημον λαβὼν 

Μενέλαον" ὃ δὲ καϑ' ᾿Ελλάδ᾽ οἰστρήσας δρόμῳ 
ὅρχους παλαιοὺς Τυνδάρεω μαρτύρεται, 

ὡς χρὴ βοηϑεῖν τοῖσιν ἠδικημένοις. 

τοὐντεῦϑεν οὖν “Ελληνες ἄξαντες δορί, 80 

τεύχη λαβόντες στενόπορ᾽ Αὐλίδος βάϑρα 

ἥκουσι τῆσδε, ναυσὶν ἀσπίσιν ϑ᾽ ὁμοῦ 

ἵπποις τὲ πολλοῖς ἄρμασίν τ᾽ ἠσκημένοι. 

κἀμὲ στρατηγεῖν κᾶτα Μενέλεω χάριν 
εἵλοντο, σύγγονόν γε. τἀξίωμα δὲ 8ὅ 

ἄλλος τις ὥφελ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν τόδε. 

ἠϑδϑοοισμένου δὲ καὶ ξυνεστῶτος στρατοῦ 
ἥμεσϑ᾽ ἀπλοίᾳ χρώμενοι κατ᾽ Αὐλίδα. 

«.- δι 

Κάλχας δ᾽ ὃ μάντις ἀπορίᾳ κεχρημένοις 

ἀνεῖλεν ᾿Ιφιγένειαν ἣν ἔσπειρ᾽ ἐγὼ 90 

᾿Αρτέμιδι ϑῦσαι τῇ τόδ᾽ οἰκούσῃ πέδον. 
καὶ πλοῦν τ᾽ ἔσεσϑαι καὶ καταδσκαφὰς Φρυγῶν 
[ϑύσασι, μὴ ϑύσασι δ᾽ οὐκ εἶναι τάδε]. 
κλύων δ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽. ὀρϑίῳ κηρύγματι 

Ταλϑύβιον εἶπον πάντ᾽ ἀφιέναι στρατόν, οὕ 

68 δίδωσ᾽ ] Μαγκ]απα, δίδωσιν 7.:Ρ 6069 ὅτου] ὅποι Τιοπὐϊησ Τ0 ὅς 
σφε] Μοιῖκ, ὥς γε 7} | ὥφλεν Ῥ, 8 Ἰπβουυὺ Δ 72 κρίνων ΟἸθιη. 
ΑἸοχ. Ραβᾶ. Π1|.2, κρίνας 1] ὅδ᾽, ὡς 1,, ὅδ᾽ ὡς ὁ 1,3, ἴογῦ. βοτήρ, ὡς 
᾿Δργείων ΟἸοίηθηβ, ἀνθρώπων ΠΡ {1 μενέλαον. ὁ δὲ 1,Ρ, μενέλαος 
οὖν δ) δρόμῳ] Μαικαπα, μόρῳ 1,0 μόνος Ῥὸ 79 ἀδικουμένοις ΠΡ 
ἠδικημένοις 1,5.Ρ, ἀδικημένοις ΡΞ 80 ἄξαντες ποσίν Ατἱϑίοῦ. τοί. 
ΠῚ 11 88 ἄρμασίν τ᾽] ΠροΙδΙτο, 9᾽ ἄρμασιν ΠΡ 84 χἄτα 1 (ι 
ΒᾺ ὦ βου. 108), δῆτα τηθιηοσαὺ αὖ ἱποθυύδιη οοπίθούασταιη ΜαικΙαπά 
((ἀθχη βουϊρϑιὺ Νααοκ). Ἐοτῦ. κἄνδρα στρατηγεῖν τόνδε 89. χεχρημέ- 
νοις] Ηθαΐῃ, κεχρημένος ΤΟ Ρ 92 κατασφαγὰς 17, ῬῈΪ κατασκαφὰς 8 
98 ἀδθ]ουιῦ Νϑαοκ 



8 ΒΥΡΙΠΙΔΟῪ 

ὡς οὔποτ᾽ ἂν τλὰς ϑυγατέρα κτανεῖν ἐμήν. 

οὗ δή μ’ ἀδελφὸς πάντα προσφέρων λόγον 
ἔπεισε τλῆναι δεινά. κἂν δέλτου πτυχαῖς 
γράψας ἔπεμψα πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμὴν 

πέμπειν ᾿Δχιλλεῖ ϑυγατέρ᾽ ὡς γαμουμένην, 100 
τό τ᾽ ἀξίωμα τἀνδρὸς ἐχγαυρούμενος, 

συμπλεῖν τ᾽ ᾿4χαιοῖς οὕνεκ᾽ οὐ ϑέλοι λέγων. 
εἰ μὴ παρ᾽ ἡμῶν εἶσιν ἐς Φϑίαν λέχος" 
πειϑὼ γὰρ εἶχον τήνδε πρὸς δάμαρτ᾽ ἐμήν, 
ψευδῆ συνάψας ἀμφὶ παρϑένου γάμον. 10ῦ 

μόνοι δ᾽ ᾿Δχαιῶν ἴδμεν ὡς ἔχει τάδε ι 
Κάλχας Ὀδυσσεὺς Μενέλεώς ϑ᾽. ἃ δ᾽ οὐ καλῶς 

ἔγνων τότ΄. αὖϑις μεταγράφω καλῶς πάλιν 

ἐς τήνδε δέλτον, ἣν κατ᾽ εὐφρόνης σκιὰν 
λύοντα καὶ συνδοῦντά μ᾽ εἰσεῖδες. γέρον. 110 
ἀλλ᾽ εἶα χώρει τάσδ᾽ ἐπιστολὰς λαβὼν 
πρὸς 4ργος. ἃ δὲ κέκευϑε δέλτος ἐν πτυχαῖς. 

λόγῳ φράσω δοι πάντα τἀγγεγραμμένα᾽" 

πιστὸς γὰρ ἀλόχῳ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς δόμοισιν εἶ. 114 
ΠΡ. λέγε καὶ σήμαιν᾽, ἵνα καὶ γλώσσῃ 117 

σύντονα τοῖς σοῖς γράμμασιν αὐδῶ. 118 

4Γ4. πέμπω σοι πρὸς τὰς πρόσϑεν 11 

δέλτους. ὦ “ήδας ἔρνος. 116 
μὴ στέλλειν τὰν σὰν ἶνιν πρὸς 119 
τὰν κολπώδη πτέρυγ᾽ Εὐβοίας 120 

“4ὖλιν ἀκλύσταν. 
εἰς ἄλλας ὥρας γὰρ δὴ 

παιδὸς δαίδσομεν ὑμεναίους. 

096 [οτὺ. τλὰς παῖδα τὴν ἐμὴν κτανεῖν 98 πτύχαις 1, Ὁ, πτυχαῖς 
5 (ἢ 1, 7 ΒΌΡΘΥ αὖ ΘΥΘΒΌΤΗ) 100 πέμπειν] στέλλειν ΜεαΥκδπα 
101 ἐχπαγλούμενος Ὀὐθα πηπθ116 1 102 οὔνεκ᾽] ΒΑΙΠΘΒ, τούνεκ᾽ ΤΙ 
(τοὔνεκ 5) 106 ἀμφὶ ΜαγκΙίαπα, ἀντὶ 7: | παρϑένῳ ἩἨδπηΐρ' 
106 μόνοι δ᾽ ἀκηκόασιν ὡς ϑὐωδύτηι!6 16. 109 εὐφρόνης (οΥ15850 σχιὰν) 
1,. εὐφρόνην 1,3 (ϑαρτα ν δγϑϑισῃ Ὡ]1α 18, [οτὺ. λείπει), εὐφρόνης σκιὰν 
Ῥ᾿ 868 σκιὰν Βοηρδιῦ (σκ ἴῃ 110.) 105, ογῦ. κατ᾽ εὐφρόνης σκότον Π6 
γοΥϑατη 109 ---114. φαούίογο 1ἄθιη ᾿πἀϊ]ουπᾶάθπτη αποα ἀ6 ν.1--48 112 κέ- 
κευϑεν Ρ 118 Τοχτὺ. πάντα τἀντεταλμένα 118 5αᾳ. ροβὺ 118 ὑγϑῃβ- 
Ῥοβυϊῦ Β Ίβ]το | τὰς... δέλτους] ΜοΗΚ, ταῖς. . δέλτοις ΤΡ 1195. νιν] 

πρὸς κολπώδη Μομκ 122 εἰς ἄλλας 1.,.Ῥ, τὰς ϑαρθοηϑοῦ. 1.2.5 
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ΠΡ καὶ πῶς ᾿ΑΔχιλεὺς λέκτρων ἀπλακὼν 

οὐ μέγα φυσῶν ϑυμὸν ἐπαρεῖ 120 

σοὶ σῇ τ᾽ ἀλόχῳ; 
τόδε καὶ δεινὸν σήμαιν᾽ ὅ τι φής. 

4Γ4. ὄνομ᾽. οὐκ ἔργον παρέχων ᾿ΔΖχιλεὺς 

οὐκ οἷδε γάμους." οὐδ᾽ ὅ τι πράσσομεν, 
οὐδ᾽ ὅτι κείνῳ παῖδ᾽ ἐπεφήμισα 180 

νυμφείους εἰς ἀγκώνων 

εὐνὰς ἐκδώσειν λέκτροιο. 
ΠΡ δδεινά γ᾽ ἐτόλμας. ᾿Ζγάμεμνον ἄναξ, 

ὃς τῷ τῆς ϑεᾶς σὴν παῖδ᾽ ἄλοχον ' 
φατίσας ἦγες σφάγιον Ζ]αναοῖς. 18ὅ 

4ΓΑ4. οἴμοι, γνώμας ἐξέσταν. 

αἰαῖ, πίπτω δ᾽ εἰς ἄταν. 
ἀλλ᾽ ἴϑ᾽ ἐρέσσων σὸν πόδα, γήρα 
μηδὲν ὑπείκων. ΠΡ σπεύδω, βασιλεῦ. 140 

4ΓΆ4Ά. μή νυν μήτ᾽ ἀλσώδεις ἵξου 

κρήνας μήϑ᾽ ὕπνῳ ϑελχϑῆς. 
ΠΡῚ εὔφημα ϑροόύει. 

4Γ4. πάντῃ δὲ πόρον σχιστὸν ἀμείβων 
λεῦσσε. φυλάσσων μή τίς σὲ λάϑῃ 146 

τροχαλοῖσιν ὕχοις παραμειψαμένη 

παῖδα κομίξουσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἀπήνη 
ΖΙαναῶν πρὸς ναῦς. 

ΠΡ ἔσται. 4Γ4. κλήϑρων δ᾽ ἐξορμώσαις 

124- -182 αὖἡ᾽ ἃ ν. 97---10ὅ ΔΌΒΟΠΟΒ ποίαν ΒΥΙΘΙΏΪ, 6ἱοιἱ ἩΘΠΗΙρ' 
124 ἀχιχκεὺς (ΘΥΆ80 αἰύθυο 1) 1., ἀχιλλεὺς Ῥ᾿Ἢ] λέκτρων] δολίου, λέκτρ᾽ 
ΤΠ} (ϑαρούβου. κατὰ 1,32) ἀπλακὼν] Βυϊπθυ, ἀμπλακὼν ΠΡ 12ὅ φυοσ- 
σῶν 1, οοΥὺ. Μυθρτανθ  ἐπαρεῖ] ἤθιβῖκθ, ἐπαίρει 7} 128 ΤΊῦδη. 
Ἐριβύ. 1898 ρ. 642 τοῦτο δέ ἐστι δοκοῦντος φιλεῖν οὐ φιλοῦντος καὶ κατὰ 

τὴν τραγῳδίαν ὄνομ᾽ ἀντ᾽ ἔργου παρεχομένου (απθ ἀντ᾽ ἔργου Ὀπρθι) | 
ἀχιλλεὺς ταυὺ. ἴῃ ἀχιλεὺς 7} 180 ἐπεφήμισα)] ΜεικΚΙαπα, ἐπέφησα 
ΤΡ 182 ἐχκδώσειν] Μαγκ]ὶαπᾶ, ἐνδώσειν 10 | λέκτρον Μομς 188 γ᾽ 
ἐτόλμας) Μαυκὶδηά, γε τολμᾷς ΠΡ 4184 ὃς τῷ Δροργ. Ῥαυ15. (οὐ ὕδη- 
[61), οὕτω 1,ῬῈ νϑυθὶβ τῆς ϑεᾶς βαρουβοῦ. συνίξησις Ῥϑ 186 φατίσας 
ΟΟΥΤ. 6Χ φατήσας Ρ 189 ἴθ᾽ οοὐτν. οχσ ἴϑι 1,, εἴθ᾽ 141 μὴ νῦν 
ΤΡῚ μήτ᾽ ἀθ1εῦὺ ἩΒαΟΒΠοΙχ, απὸ ργοθαῦο ν. ργοχίτηο μηδ᾽ ΒοΥ]θΘη τὴ 

1412 ϑελχϑῆς οχ ϑελχϑεὶς οοὐτ. Ρ 145 τίς] Μαεαυκίαπα, τι ΤΡ 
148 ναῦς γτὰϑ. 6ΧχΧ ναούς ἴδοιύ 1,3}8 149 ἔσται 1,.Ὁ, ἔσται τάδε 1,3 

ἐξορμώσαις] ΒΟΥΙΡΒΙ, ἐξόρμα 1,}Ὁ (ο 6χ ὦ ἴφοιῦ 1,3) 
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ἤν νιν πομπαῖς ἀντήσῃς. 180 
πάλιν εἰσόρμα, δεῖε χαλινούς, 

ἐπὶ Κυκλώπων ἱεὶς ϑυμέλας. 

ΠΡ. πιστὸς δὲ φράσας τάδε πῶς ἔσομαι, 

λέγε, παιδὶ σέϑεν [τῇ σῇ τ᾽ ἀλόχῳΊ; 
4141. σφραγῖδα φύλασσ᾽ ἣν ἐπὶ δέλτῳ 16 

τῇδε κομίζεις. ἴϑι. λευκαίνει 

τόδε φῶς ἤδη λάμπουσ᾽ ἠὼς 

πῦρ τὲ τεϑρίππων τῶν ᾿Δελίου" 

σύλλαβε μόχϑων. 160 

ϑνητῶν δ᾽ ὔὄλβιος ἐς τέλος οὐδεὶς 

οὐδ᾽ εὐδαίμων" 

οὔπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔμολον ἀμφὶ παρακτίαν Β ΤΌΡΗ. 

ψάμαϑον “Αὐλίδος ἐναλίας., 160 

Εὐρίπου διὰ χευμάτων 

κέλσασα στενοπόρϑμων,. 

Χαλκίδα πόλιν ἐμὰν προλιποῦσ᾽, 
ἀγχιάλων ὑδάτων τροφὸν 

τὰς κλεινᾶς ᾿Ζ“ρεϑούσας. 1τ0 

᾿“χαιῶν στρατιὰν ὡς... ἰδοίμαν 

᾿“χαιῶν τε πλάτας ναυσιπόρους 

ἠιϑέων, οὺς ἐπὶ Τροί- 

αν ἑλάταις χιλιόναυσιν 

τὸν ξανϑὸν Μενέλαόν ὃ᾽ : 17ῦ 

ἁμέτεροι πόδεις 
ἐνέπουσ᾽ ᾿4γαμέμνονά τ᾽ εὐπατρίδαν 
στέλλειν ἐπὶ τὰν ᾿Ελέναν, 

160 ἤν 1,!}Ὁ, ἣν γάρ 1,3.:Ρ3| ἀντήσης 1,}Ρ, ἀντήσας ῬΞ 151 εἰσ- 
όρμα, σεῖε] ΒΟΥΊΡΒΙ (ἐξόρμα, σεῖε ΒΙοτηῆ6]4), ἐξορμάσης {,.Ῥ, ἐξορμάσεις 
Τοῦ ΠΤ 164 νουρῶ τῇ σῇ τ᾽ ἀλόχῳ ἀρ]ονιῦ 1611 168 γροτ- 
βΒοηδθ. πούΐϑιη οἵὰ. 166 τήνδε, ἢ ΒΌΡΟΥ ἤν ΒοτΙρίο, “,, τήνδε 
164 παρ᾽ ἀντὰν 1,0 παραχτίαν 1,3.Ὀ5 1601 στενοπόρϑμων] Υ 61], στε- 
νόπορϑμον ΠΡ 111 ἴδοιμ᾽ ἂν 1,}, ἐσιδοίμαν ἘΠτΉ5]6Υ (ἐσίδοιμ᾽ ἄν 
δ γα ομίτηβιθυ), κατιδοίμαν ὈΙ ποτ (κατίδοιμ᾽ ἄν Μαθρτανθ) 172 ᾿ἀχαιῶν] 
ἀγαυῶν Νῶῦοκ 118 ἠνϑέων)] ΜαΙΚΙδπα, ἡμιϑέων 17, Ὁ} οὺς] ϑοδίῖσου, 
ὡς 1, 114 χιλιόναυσι 1,10. χιλιόναυσιν ῬΞ 1τῦ Μενέλαόν 8] 
ΒυϊύΖθομθ, μενέλαον ΤΡ 111 ἐννέπουσ᾽ τουῦ. ἴῃ ἐνέπουσ᾽ ΤΡ 

ἊΨ, 
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ἀπ᾿ Εὐρώτα δονακοτρόφου 
Πάρις ὃ βουκόλος ἃν ἔλαβε 180 

δῶρον τᾶς ᾿Αφροδίτας, 

ὅτ᾽ ἐπὶ κρηναίαισι δρόδοις 
Ἥρᾳ Παλλάδι τ᾽ ἔριν ἔριν 
μορφᾶς ἁ Κύπρις ἔδχξ. 

3... »Ἀ πολύϑυτον δὲ δι᾿ ἄλσος ᾽49- δηὐϑῦγ. 18 

τέμιδος ἤλυϑον ὀρομένα., 

φοινίσσουσα παρῇδ᾽ ἐμὰν 
αἰσχύνᾳ νεοϑαλεῖ, 

ἀσπίδος ἔρυμα καὶ κλισίας 
ὁπλοφόρους Ζίαναῶν ϑέλουσ᾽ 190 
ἵππων τ᾽ ὄχλον ἰδέσϑαι. 

κατεῖδον δὲ δύ᾽ Αἴαντε συνέδρω., 

τὸν Οἰλέως Τελαμῶνός τε γόνον, 

τὸν Σαλαμῖνος στέφανον, 
Πρωτεσίλαόν τ᾽ ἐπὶ ϑάκοις 19 

πεσσῶν ἡδομένους μορ- 
φαῖσι πολυπλόκοις 

Παλαμήδεά ϑ'᾽, ὃν τέχε παῖς ὃ Ποσει- 

δᾶνος, ΖΔιομήδεά 8᾽ ἡ- 
δοναῖς δίσκου κεχαρημένον, 200 

παρὰ δὲ Μηριόνην, Ἄρεος 

ὄζον, ϑαῦμα βροτοῖσιν, 

τὸν ἀπὸ νησαίων τ᾽ ὀρέων 

“Δαέρτα τόκον, ἅμα δὲ Νι- 
ρέα, κάλλιστον ᾿᾽4χαιῶν. | 20ὕ 

τὸν ἰσάνεμόν τὲ ποδοῖν 

λαιψηροδρόμον ᾿Δχιλῆα. 

180 ἔλαβεν Ῥ, ἔλαβε ῬΞἙ 184 ἔσχεν ῬΞ-Ή 1186 ὀρομένα] Οδῃΐοι, 
ὁρωμέναν ΠΡ 181 παρηΐδ᾽ (Θροτηβου. συνίξησις τὰ. 2) ΠΡ 190 ἐϑέ- 
λουσ᾽ τηῦῦ. ἰῃ ϑέλουσ᾽ ΤΡ 191 τ᾽ ὄχλον] Ηοεΐη, ὄχλον (τ ροϑῦ ν 
ΘΙ850) .,, ὄχλον τ᾽ Ἐ. δύ ΡΟΣ ἃ 198 ἔχγονον τηὰῦ. 1 
τὲ γόνον ΠΡ 194 τὸν] Ηατγίυμῃρ,, τοῖς 1, | σαλαμινίοις 1... σαλα- 
μῖνος Ῥ5 196 ϑάκοις 1, . ὦ ΒΌΡΟΥΙ ἁ βου. 5 196 πεσῶν ταῦῦ. ἴῃ 
πεσσῶν Ῥ| ἁδομένους ΕὙΪΟΖΒΟΠΘ 199 δ΄ ἁδοναῖς Παιΐαηρ' 200 δί- 
ὅκοιο κεχαρμένον Ὑ106111 202 βροτοῖσι βυρτῶ σι δαδβουρίο ν 1,, βρο- 
τοῖσι ᾿ 208 τ᾽ [ογῦ. ἀθ]οπάπιη 2045. Νιρῆ Νῶθποκ 206 τὲ] ἔογχύ. δὲ 
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τὸν ἃ Θέτις τέκε καὶ 

Χείρων ἐξεπόνασεν, 

εἶδον αἰγιαλοῖσι 210 
παρά τε Ἀροκάλαις δρόμον ἔχοντα σὺν ὅπλοις" 

ἅμιλλαν δ᾽ ἐπόνει ποδοῖν 

πρὸς ἅρμα τέἕτρωρον 

ἐρίξων περὶ νίκας. 91 
ὁ δὲ διφρηλάτας ἐβοᾶτ᾽. 

Εὔμηλος Φερητιάδας. 

ᾧ καλλίστους ἰδόμαν 

χρυσοδαιδάλτους στομίοις 

πώλους κέντρῳ ϑεινομένους, 220 

τοὺς μὲν μέσους ξυγίους 

λευκοστίκτῳ τριχὶ βαλιούς, 

τοὺς δ᾽ ἔξω σειραφόρους 

ἀντήρεις χαμπαῖσι δρόμων, 

πυρσότριχας, μονόχαλα δ᾽ ὑπὸ σφυρὰ 99 
ποικιλοδέρμονας" οἷς παρεπάλλετο 

Πηλεΐδας σὺν ὅπλοισι παρ᾽ ἄντυγα 

καὶ σύριγγας ἁρματείους. 280 

[ναῶν δ᾽ εἰς ἀριϑμὸν ἤλυϑον ΒΙΓΌΡΆ. 

καὶ ϑέαν ἀϑέσφατον, 

τὰν γυναικεῖον ὄψιν ὀμμάτων 

ὡς πλήσαιμι, μείλινον ἁδονάν. 

καὶ κέρας μὲν ἦν 28 
δεξιὸν πλάτας ἔχων 

Φϑιώτας ὃ Μυρμιδὼν ΄Ζρης 

πεντήκοντα ναυσὶ ϑουρίαις. 

209 ἐξεπόνασεν α 6Χ ἡ ἴδοϊο 1,, ἐξεπόνησεν ἘΠ]ΠΤΗΉΒ]ΘΥ͂ 211 κρο- 
τάλαις 218 ἐπόνει] ἴογῦ. ἐκόνει 21ὅ ἐρίξων) ῬΊοΟΟ]ο (ἀρὰ 
ΕἸχΙαπ), ἑλίσσων ΠΡ 216 ἐβοᾶτ᾽] Ὠιπάοτῇ, βοᾶτ᾽ 1,}Ὁ 218 ᾧ] οὗ 
Ἠοιτήδηη | ἰδόμαν] ὈΙπαοτῖ, εἰδόμαν ΠΡ 219 στομίοισι 
221 μέσους ἀρ᾽οπάπτῃ νἱαθύυν 228 ἔξω ἴον. οἱοιθπάθπτη | σειροφό- 
ρους Πιπαοτγῇ 224 χαμπαῖς 7, καμπαῖσι 7,3 ἢ 22ὅ πυρσότριχας] 
ΜοηΪϊΩ, πυρρότριχας ΤΡ 220 ποικιλλοδέρμονας 1| 229 Πηλεΐδας] 
ΕἸτΉΒ] νυ, πηλείδας 1,}Ὁ | ὅπλοισι] θείῃ, ὅπλοις ΤΡ 280 Τοτῦ. ἀρ- 
ματείας [281---802 ΤῊΪΠΟΥΪ ΕΤΙΡΙΑΙ ὑπ θαϊῦ ΒΟΘΟΚΉ, ἀο]ονῦ Ἡθυτηϑπῃ 

288 γυναικεῖον] ΒΟΘΟΚΕ, γυαικείαν ΠΡ 284 μείλινον] ἰοτὺ. νεᾶνιν 
2817 Μᾶυρμιδὼν] ἨἩθγηδππ, μυρμιδόνων ΤΡ 
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χρυσέαις δ᾽ εἰκόσιν κατ᾽ ἄκρα Νη- 
ρῆἧδες ἕστασαν ϑεαί, 240 

πρύμναις σῆμ᾽ ᾿Δχιλλείου στρατοῦ. 

᾿Φργείων δὲ ταῖσδ᾽ ἰσήρετμοι Δη δ 1. 
νᾶες ἕστασαν πέλας" 

ὧν ὃ Μηκιστέως στρατηλάτας 

παῖς ἦν, Ταλαὸς ὃν τρέφει πατήρ, 94 
Καπανέως τε παῖς 

Σϑένελος" ᾿4τϑίδος δ᾽ ἄγων 

ἑξήκοντα ναῦς ὁ Θησέως 

παῖς ἑξῆς ἐναυλόχει ϑεὰν 

Παλλάδ᾽ ἐν μωνύχοις ἔχων πτερω- 90 
τοῖσιν ἁρματήλατον 

εὔσημόν τε φάσμα ναυβάταις. 

Βοιωτῶν δ᾽ ὅπλισμα ποντίας ΒΙΤΟΡΗ. 
πεντήκοντα νῆας εἰδόμαν 

σημείοισιν ἐστολισμένας" δῦ 

τοῖς δὲ Κάδμος ἦν 

χρύσεον δράκοντ᾽ ἔχων 

ἀμφὶ ναῶν κόρυμβα" 

Λήιτος δ᾽ ὃ γηγενὴς 
ἄρχε ναΐου στρατοῦ" 260 
Φωκίδος δ᾽ ἀπὸ χϑονὸς 

“οκρῶν δὲ τοῖσδ᾽ ἴσας ἄγων 

ναῦς Οἰλέωο τόκοο κλυτὰν 

Θρονιάδ᾽ ἐκλιπὼν πόλιν. 

289 χρυσέαις 1,5, χρυσέαισι Ῥ ] ἄκρα] Ρίογβοπ, ἄκραν ΤΡ 
241 πρύμναισι 1,.}Ὁ. πρύμναις ΤΡ ΡΞ 241 ᾿Ατϑίδας θοῦτθΘΘ 248 ναῦς 
! νῆας 5 250 πτερωτοῖσι [{, 261 ἁρματήλατον] ΒΟΙΡΒΙ, ἅρμασιν 
(ἄρμασι, Ρὴ ϑετὸν Π)})}Ἐ 2562 τε φάσμα] [οτύ. ϑέαμα 288 βοιωτῶν 
1,.}, τῶν βοιωτῶν 1,5.ῬὈ3] πόντιον ὟΝ 61] 2δὔ σημείοισιν 1,0 τν ΘΥδ8. 
Τ3 5 | ἐστολισμένας] ϑοο!σοι, εὐστολισμένας ΠΡ 208 κόρυβα ταυΐ. 
ἴπ κόρυμβι ΡΨ 260 ἄρχεκ 1} (ἄρχει), ἀρχε ΤΠ 5 ΦὈῬοϑῦ 261 ἅυο- 
ΤΌΤη γϑυβαῦτη βρδύϊιτη τϑ]]ούσιη ἴῃ ὦ), αδΙΠΟΌΥΘΙΩ γΘυθα] 2601, 2602β 
Ῥγδθῆχιὺ οὐᾶϑο πού λευπίει) 1.5, 261 οὐ 2602 Ἰἴπθῷ οοπίπηχιὺ 5 
202 Ποκρῶν] θείῃ, λοκροῖς 1,:ῬὉ (Ποκρὰς οὐ ταῖσδ᾽ ΜδΙκΚΙαΠ4) 268 ἦν 
ναῦς Ναυοῖς, ναῦς ἦν Ηδιϊηδηη (ναῦς ἦλϑ'᾽ Μαύμῖα6) [ ναῦς ἴῃ ναὸς 
οοιη;. 5 
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Μυκήνας δὲ τᾶς Κυκλωπίας δηδιϑίσ. 96 

παῖς ᾿Δτρέως ἔπεμπε ναυβάτας 

ναῶν ἕκατὸν ἠϑροϊσμένους" 

σὺν δ᾽ ἀδελφὸς ἦν 
ταγός. ὡς φίλος φίλῳ, 

τᾶς φυγούσας μέλαϑρα 210 
βαρβάρων χάριν γάμων 

πρᾶξιν ᾿Ελλὰς ὡς λάβοι. 

ἐκ Πύλου δὲ Νέστορος 

Τερηνίου κατειδόμαν 

πρύμνας σῆμα ταυρόπουν ὁρᾶν. 5.15 

τὸν πάροικον ᾿Δ4λφεόν. 

Αἰνιάνων δὲ δωδεκάστολοι 

νᾶες ἦσαν, ὧν ἄναξ Γουνεὺς 

ἄρχε" τῶνδε δ᾽ αὖ πέλας 
Ἤλιδος δυνάστορες. ΡΒ 

οὺς Ἐπειοὺς ὠνόμαξε πᾶς λεώς" 

Εὔρυτος δ᾽ ἄνασσε τῶνδε" 

λευκήρετμον δ᾽ ΄Ζρη 

Τάφιον ἦγεν ὧν Μέγης ἄνασσε, 

Φυλέως λόχευμα, 988 
τὰς ᾿Εχινάδας λιπὼν 

νήσους ναυβάταις ἀπροσφόρους. 

Αἴας δ᾽ ὃ Σαλαμῖνος ἔντροφος 

δεξιὸν κέρας πρὸς τὸ λαιὸν ξυνᾶγε, 290 

τῶν ἄσσον ὥρμει πλάταισιν 
ἐσχάταισι συμπλέκων 

2606 Μἥῶυκήνας) Νϑδαοῖς, ἐκ μυκήνας 1, Ὁ] τὰς 17} κυκλωπείας 7, 
κυκλωπίας Ῥ, ἴοτύ. Κυκλωπίου 261 ἠϑροισμένους 2608 ἀδελ- 
φὸς] Μαεαγκίαπα, ἄδραστος ΠΤ} Ῥοβὺ 214 Ἰδοῦπϑιη ᾿παϊοῶγηῦ ΥΥ 61] 
21ὔ 5αᾳ. ὁρᾶν ἀρ]ονιῦ οὐ τὸν ἴῃ ὁρᾶν οοτγοχιὺ Ρὸ 211- 987 ---288-- 802 
βὐαδαϊἑ, ΘΟ] τῶ Θχοὶ 1586 ταῦπβ, ΗΘΙΤΉΘ ΠῚ 211 δωδεκάστολοι νᾶες] 
Ἠρουήδημῃ, δώδεκα στόλοι ναῶν 7:}ὃ9 2418 γουνεὺς 1, (810 507. αὖ 8016 
ἰουνεὺς 1608), ἰουνεὺς Γ 281 ᾿Επειὸν.. λεών Ο. Οοητδαῦύ [| ὀνόμαξε Ρ 

284 Τάφιον ἡγεμὼν Μέγης (ἀδ]οῖο ἄνασσε) Ἠθγτήδηπ (ἡγεμὼν δα 
Τγγν ὖὺ οὐ Μυβρτυανθ), αα88 Ῥυορϑηθθαβ Ἰδοπηδ βὐθύπθπαυ 286 ᾽Εχι- 
νάδας] 95. ὕοϑΒ (Εχίνας Βτοαθδα), ἐχίδνας 1, (πὶ τηᾶτρ'. δάβου. 5 τὰς 
ἐχινάδας φησί) 200 ξυνᾶγε] ἨργΙηδηη, ξύναγε 1, ἢ 
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δώδεκ᾽ εὐστροφωτάταισι ναυσίν" ὡς 
ἄιον καὶ ναυβάταν 

εἰδόμαν λεών" Ωϑῦ 

ᾧ τις εἰ προσαρμόσει 

βαρβάρους βάριδας, 

νόστον οὐκ ἀποίσεται., 

ἐνθάδ᾽ οἷον εἰδόμαν 
νάιον πόρευμα, 800 

τὰ δὲ κατ᾽ οἴκους κλύουσα συγκλήτου 

μνήμην σῴξομαι στρατεύματος.] 

ΠΡΕΣΒΎΤΗΣ, 

Μενέλαε, τολμᾷς δείν᾽, ἅ σ᾽ οὐ τολμᾶν χρεών. 

ΜΕΝΈΛΑΟΣ. 

ἄπελϑε᾽ λίαν δεσπόταισι πιστὸς εἶ. 

ΠΡ καλόν γέ μοι τοὔνειδος ἐξωνείδισας. 80ῦ 

ΜῈ. κλαίοις ἄν, εἰ πράσσοις ἃ μὴ πράσσειν δὲ δεῖ. 

ΠΡ οὐ χρῆν σε λῦσαι δέλτον, ἣν ἐγὼ φερον. 

ΜΕ. οὐδέ γε φέρειν σὲ πᾶσιν Ἕλλησιν κακήν. 

ΠΡ ἄλλοις ἁμιλλῶ ταῦτ᾽ " ἄφες δὲ τήνδ᾽ ἐμοί. 

ΜΕ. οὐκ ἂν μεϑείμην. ΠΡ οὐδ᾽ ἔγωγ᾽ ἀφήσομαι. 810 

ΜῈ. σκήπτρῳ τάχ᾽ ἄρα σὸν καϑαιμάξω κάρα. 
ΠΡ ἀλλ᾽ εὐκλεές τοι δεσποτῶν ϑνήσκειν ὕπερ. 

ΜΕ. μεέϑες" μακροὺς δὲ δοῦλος ὧν λέγεις λόγους. 
ΠΡ. ὧὦ δέσποτ᾽. ἀδικούμεσϑα. σὰς δ᾽ ἐπιστολὰς 

ἐξαρπάσας ὅδ᾽ ἐκ χερῶν ἐμῶν βία. 81 
᾿“γάμεμνον, οὐδὲν τῇ δίκῃ χρῆσϑαι ϑέλει. 

ΑΤΑΜΕΜΝΩΝ. 

ἔα" 
τίς ποτ᾽ ἐν πύλαισι ϑόρυβος καὶ λόγων ἀκοσμία; 

299 οἷον] Ηοητηδηπ, ἄϊον ΤΡ 801 τὰ δὲ 1, }, τάδε ΡΞ] συγ- 
ἡλήτου] συλλόγου ιπαοτΐ 802 μνήμην αο]οῦ Τππρ]απὰ 804 ἔονύ. 
ἄπερρξ | γε ϑαρτῶ λίαν 80γ. 80ὅ---810 51]ΠΡ0]15 γΘ Β1 0115. 1] ΠΘ0]86 
Ῥτδθῆχδθ ἴῃ 1, αὐδ8 ἴῃ πούδϑ τηαὺ. [ἢ 806 ἐξωνείδησας ταὰαῦ. ἴῃ 
τπισας Ρ 806 κλαίεις , κλαίοις ῬὸῪ 808 οὐδέ γε φέρειν σε] ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂Σ 
(δεῖ ἀθ]θπάτη 6886 νἱαϊῦ ἘΠ]τη5]6γΥ), οὐδέ γε φέρειν σε δεῖ 1... οὐδέ σε 
φέρειν δεῖ 1,5 Ὀ5.| κακήν] ΒοΙΊ081, κακά ΠΡ 809 ἄλλοις] Μεγκδηᾶ, 
ἄλλως 1,.ῬὈ] ἁμιλλῶ 1,}Ὲ, ἁμιλλᾶ Ῥϑ 810. αἰύθυϑιι 1] πΘο]θπ οτὰ. 1,.}, 
σίρε ἴπ βροῦϊο νϑοῦο βοῖ. 5 811 ἄρα ΠΡ ἄρα 13.)}Ὸ6 818 δὲ 1}, 
γὰρ βιρθυβου. Τὺ 817 τίς δήποτ᾽ ἐν πύλαισι ϑόρυβος ἐστὶ 1,, τίς δῆτ᾽ 
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ΜΕ. οὑμὸς οὐχ ὁ τοῦδε μῦϑος κυριώτερος λέγειν. 

ΑΓΑ. σὺ δὲ τί τῷδ᾽ ἐς ἔριν ἀφῖξαι, Μενέλεως, βίᾳ τ᾽ ἄγεις; 

ΜΕ. βλέψον εἰς ἡμᾶς, ἵν᾽ ἀρχὰς τῶν λόγων ταύτας λάβω. 350 

Α4Γ4. μῶν τρέσας οὐκ ἀνακαλύψω βλέφαρον, ᾿Ζτρέως γεγώς; 

ΜΕ. τήνδ᾽ ὁρᾶς δέλτον, κακίστων γραμμάτων ὑπηρέτιν; 

4ΓΑ͂. εἰσορῶ, καὶ πρῶτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν. 

ΜΕ. οὔ, πρὶν ἂν δείξω γε Ζαναοῖς πᾶσι τἀγγεγραμμένα. 

4Γ4. ἦ γὰρ οἶσϑ᾽ ἃ μή δε καιρὸς εἰδέναι σήμαντρ᾽ ἀνείς; 89 

ΜΕ. ὥστε σ᾽ ἀλγῦναί γ᾽, ἀνοίξας ἃ σὺ κάκ᾽ εἰργάσω λάϑρα. 

4Γ4. ποῦ δὲ κἄλαβές νιν; ὦ ϑεοὶ σῆς ἀναισχύντου φρενός. 
ΜῈ. προσδοκῶν σὴν παῖδ᾽ ἀπ’ Γάργους, εἰ στράτευμ᾽ ἀφίξεται. 
4Γ4. τί δέ σὲ τἀμὰ δεῖ φυλάσσειν; οὐκ ἀναισχύντου τόδε: 

ΜΕ. ὅτι τὸ βούλεσϑαί μ᾽ ἔκνιξε" σὸς δὲ δοῦλος οὐκ ἔφυν. 880 

ΑΓΑ. οὐχὶ δεινά; τὸν ἐμὸν οἰκεῖν οἶκον οὐκ ἐάσομαι: 

ΜΕ. πλάγια γὰρ φρονεῖς, τὰ μὲν νῦν, τὰ δὲ πάλαι, τὰ 
δ᾽ αὐτίκα. 

4ΓΆ4Α. εὖ κεκόμψευσαι" πονηρῶν γλῶσσ᾽ ἐπίφϑονον σοφή. 
ΜΕ. νοῦς δέ γ᾽ οὐ βέβαιος ἄδικον κτῆμα κοὐ σαφὲς φίλοις. 

βούλομαι δέ σ᾽ ἐξελέγξαι. καὶ σὺ μήτ᾽ ὀργῆς ὕπο 388 
ἀποτρέπου τἀληϑὲς οὔτε κατατενῶ λίαν ἐγώ. 

οἶσϑ’, ὅτ᾽ ἐσπούδαξες ἄρχειν ΖΙαναΐδαις πρὸς Ἴλιον, 
τῷ δοκεῖν μὲν οὐχὶ χρήξων, τῷ δὲ βούλεσϑαι ϑέλων, 

ὡς ταπεινὸς ἦσϑα. πάσης δεξιᾶς προσϑιγγάνων 

ἐν πύλαις ϑόρυβος 1,3, τίς δῆτ᾽ ἐν πύλαισιν ϑόρυβος Ῥ, τίς ποτ᾽ ἐν ὃύ- 
ραισι, ΒΕΙΙς. Απροά. 1 869, 8. Ῥοϑὺ πῦπο ν. δἰδθγυιατη νϑύϑατη ἀρδιηθτη- 
ΠΟΠΙ5. 1πὔθτο 1556. το θανὺ Ἠθυγ δ ηη 818 ΜῈ.) Ηθυγᾶπη, πρὲ ΤΡ] 
λέγειν] κλύειν Ναῦοκ 819 τῶδ᾽ οχ τόδ᾽ δοιὺ 05 νγ9] Ρὺ 820 ἐς 1}, 
εἰς Τ,35 5824- 5884 5Ι]Πρ115 νΘΥϑιτι5. [1Π60]86 ργϑθῆχϑθ ἴῃ 1, 824 ἅπασὶ 

ῬΊ] πᾶ “ἰἀγγεγραμμένα (τὰ ἴπ τᾶ. 501. τὴ. 2) 11 820 οἶσϑ᾽ ἴῃ ἦσϑ᾽ 
τι, ΡΟ Ὁ" 821 καὶ ἔλαβές νιν 1,, κἄλαβές νιν 1,5", κἄλαβέσιν Ῥ, 
κἄλαβές νιν δ] σῆς] τῆς ΚιτοΒΠοῦ 829 δεῖ Ῥ, 868 δὲ ΤΌ 500. Υ6] ὃχ 

ἢ οοΥγ. 8 | τἄμ᾽ ἔδει Ἠδγνογάθη [| ἀναισχύντου] ἴοτῦ. ἀναιδείας 
880 δοῦλο , ς δΔαα. 5 888 εὖ κεκόμψευσαι)] Ἀθη κΚθοη, ἐκκεκόμψευ- 
σαι 1,.Ὀ} πονηρῶν] Βοίμθρ, πονηρὸν 1,."4 πονηροῦ )ΟΌΥΘΘ 884 δ᾽ οὐ 
1ὉὈῬ, δέ γ᾽ οὐ 15 σαφὴς Μουκ 88ὅ σ᾽ ἐλέγξαι 1, Ῥ, σ᾽ ἐξελέγξαι 
13 }Ρ5) μήτ᾽ !Ρ, τοι ΒΌΡΟΥ τ΄ βου. 8 ὀργῆς ὕπο (ς ὕπο ἴῃ 110. 501. τα. 2) 1), 

886 ἀποστρέφου 1... ἀποτρέπου 1,3.Ὀ2] οὔτε Ἠρτητήδημ, οὔτοι ΤΡ 
κατατενῶ λίαν] ΒοΘΟΚῺ (οὔτ᾽ αὖ καὶ τενῶ λίαν 1,Θπὐ]ηρῚ)ὴ, καταινῶ λίαν 
σ᾽ ΠΡ 8817 δαναΐδαις (αν ΘΧ α γ6] 8 ἔθοιϊῥ τὰ. 8) } 888 ϑέλων] 
[ουὺ. δοκῶν, νϑύβυασῃ ἀθ]οὺ Ηθμηὶρ' 889 ἦσϑα πάσης] Μευκ]απᾶ, ἦσ 
ἁπάσης 1,, ἦσ ἁπάσης Ῥ, ἦσϑα πᾶσι Νϑσοῖς 
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4 Ε 9 καὶ ϑύρας ἔχων ἀκλήστους τῷ ϑέλοντι δημοτῶν 3840 

καὶ διδοὺς πρόσρησιν ἕξῆς πᾶσι. κεί μή τις ϑέλοι, 

τοῖς τρόποις ζητῶν πρίασϑαι τὸ φιλότιμον ἔκ μέσου; 

κατ᾽, ἐπεὶ κατέσχες ἀρχάς, μεταβαλὼν ἄλλους τρόπους 
τοῖς φίλοισιν οὐκέτ᾽ ἦσϑα τοῖς πρὶν ὡς πρόσϑεν φίλος, 
δυσπρόσιτος ἔσω τε κλήϑρων σπάνιος. ἄνδρα δ᾽ οὐ 

χρεὼν 84 

τὸν ἀγαϑὸν πράσσοντα μεγάλα τοὺς τρόπους μεϑιστάναι, 

ἀλλὰ καὶ βέβαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς φίλοις, 
ἡνίκ᾽ ὠφελεῖν μάλιστα δυνατός ἐστιν εὐτυχῶν. 
ταῦτα μέν σε πρῶτ᾽ ἐπῆλϑον, ἵνα δε πρῶϑ' ηὗρον κακόν. 
ὡς δ᾽ ἐς Αὐλιν ἦλϑες αὖϑις χὼ Πανελλήνων στρατός, 800 

οὐδὲν ἦσϑ'᾽, ἀλλ᾽ ἐξεπλήσσου τῇ τύχῃ τῇ τῶν ϑεῶν, 
οὐρίας πομπῆς σπανίξων᾽ Ζαναΐδαι δ᾽ ἀφιέναι 
ναῦς διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν Αὐλίδι, 

ὡς ἄνολβον εἶχες ὄμμα σύγχυσίν τε μὴ νεῶν 
χιλίων ἄρχων τὸ Πριάμου πεδίον ἐμπλήσας δορός. 86 

κἀμὲ παρεκάλεις᾽ τί δράσω; τίνα πόρον εὕρω πόϑεν 

ὥστε μὴ στερέντας ἀρχῆς ἀπολέδαι καλὸν κλέος: 

κατ᾽, ἐπεὶ Κάλχας ἐν ἱεροῖς εἶπε σὴν ϑῦσαι κόρην 

᾿φἀρτέμιδι καὶ πλοῦν ἔσεσϑαι 4Δαναΐδαις, ἡσϑεὶς 'φρένας 
ἄσμενος ϑύσειν ὑπέστης παῖδα" καὶ πέμπεις ἑκών, 860 
οὐ βίχ᾽ μὴ τοῦτο λέξῃς᾽ σῇ δάμαρτι. παῖδα σὴν 

δεῦρ᾽ ἀποστέλλειν, ᾿4χιλλεῖ πρόφασιν ὡς γαμουμένην. 

[κάϑ᾽ ὑποστρέψας λέληψαι μεταβαλὼν ἄλλας γραφάς, 

841 56. ἀοΙοὺ Νϑιαοκ (842 Ἡδμηη]ρὴ 846 ἔσω] ἔξω Αθιμ1]1ὰ5 Ῥοτ- 
ὑπ 8 847 καὶ] χρὴ οἸτη Νῶυοῖς, δεῖ Ἡρθυσογάθηῃ, [ουύ. ρούϊαϑ Ἰϑοιηδ, 
γῬοβὺ 848 5ὐαύθαθπαδ 849 σὲ 1,0 σοι ῬΦΊῚ εὗρον] ΠδΙΒΚΟ, εὕρω Π0ὦ9}Ὶ 
κακόν (αᾺ ΥΘΒ01. 6] ΘΟΥΥ. τὴ. 2) 1), 860 ἦλϑες] ΑἸάϊπω, ἦλθεν 1] 
αὖτις καὶ ὁ 1}. αὖϑις ἀὼ Ῥ5 (χὼ οὔϊαια 1,3) 801, αὔθ ροϑὺ 808 
οἰ ὑγαηϑρομθοεῦ Ἠδυύαηρ', αθ]θ μὰ νΙἀθύαν (861 οὐ 884 5α. ἀϊγθιβᾶ 
ἐοιηρύδιαϊηδ, ὑγααϊύατη ᾿ϑουπ δ ΓΘΒΘΤΟΙΘΠ ΟῚ ραύοῦ Νῶθο) 862 Τογῦ, 
οὐρίου | σπανίζει ῬαμπύδΖια!ϊδ 8:54. ὧς ΠΡ ὧς δ᾽ ΤΑ͂ΡΞ 1 ὄμμα 1, 
ὄνομα  | σύγχυσιν (οἸδθγαϊη ὃ ΘΧ ἡ ἴδθοιῦ τη. 8) 804 86. τ΄ εἰ μὴ 
εν ἐμπλήσεις Μαβρτανθ, ἔουὺ. τε, μὴ οὐ νεῶν... ἐμπλήσῃης 858 τὸ Πριά- 
μου] ΕΠ]γΊΒ] θυ, τὸ πριάμου τὲ 170 πριάμου τε 1,2 Ὀ3 860 τίνα πόρον 
1, δὲ Ἰηβογαϊῦ (τίνα δὲ) 1," }Ὲ | ποϑὲν 1, Ὁ] πόϑεν 1,. ΘιπαοΥ | τίν᾽ 
ἁπορῶν (ἀπόρων ΝΥ 611) εὔρω πόρον; Νδποϊκ, ἔονῦ. τίνα πόρον τέτμω πό- 
ἅγεν:; 867 στερέντας] Μυβργαᾶνθ, στερέντα σ᾽ 1, Ὁ, ἴον. στερέντες 
8602 ἁπόστελλ᾽ Ῥ, ἀποστέλλειν ΡΞ 868 λέληψαι 1... λέλησαι 1,3} 
8308 56. ἀρΙονιὺ Νώθοκ (8604 ἀο]ονογαῦ ἴᾶτὰ ὨΙπαου) 

ΤΠ ανΐρίαο5, Τρῃϊροπῖα Δα] θη515. 2 
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ὡς φονεὺς οὐκέτι ϑυγατρὸς σῆς ἔσῃ. μάλιστά γε. 

οὗτος αὑτός ἐστιν αἰϑὴρ ὃς τάδ᾽ ἤκουσεν σέϑεν. 86 

μυρίοι δέ τοι πεπόνϑασ᾽ αὐτὸ πρὸς τὰ πράγματα" 
ἐκπονοῦσ᾽ ἑκόντες, εἶτα δ᾽ ἐξεχώρησαν κακῶς, 

τὰ μὲν ὑπὸ γνώμης πολιτῶν ἀσυνέτου, τὰ δ᾽ ἐνδίκως 

ἀδύνατοι γεγῶτες αὐτοὶ διαφυλάξασϑαι πόλιν. 

“Ελλάδος μάλιστ᾽ ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω, 81 
ἣ ϑέλουσα δρᾶν τι κεδνόν, βαρβάρους τοὺς οὐδένας 

καταγελῶντας ἐξανήσει διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν κόρην. 

μηδέν᾽ ἀνδρείας ἕκατι προστάτην ϑείμην χϑονός, 

μηδ᾽ ὅπλων ἄρχοντα᾽ νοῦν χρὴ τὸν στρατηλάτην ἔχειν" 

πόλεος ὡς ἄρχων ἀνὴρ πᾶς, ξύνεσιν ἣν ἔχων τύχῃ. 81ῦ 

ΧΟ. δεινὸν κασιγνήτοισι γίψνεσϑαι λόγους 

μάχας ϑ'΄, ὅταν ποτ᾽ ἐμπέσωσιν εἰς ἔριν. 

4Γ4. βούλομαί σ᾽ εἰπεῖν κακῶς εὖ, βραχέα, μὴ λίαν ἄνω 
βλέφαρα πρὸς τἀναιδὲς ἀγαγών, ἀλλὰ σωφρονεστέρως, 

ὡς ἀδελφὸν ὄντ᾽. ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς αἰδεῖσϑαι φιλεῖ. 380 

εἰπέ μοι, τί δεινὰ φυσᾷς αἱματηρὸν ὄμμ᾽ ἔχων; 

τίς ἀδικεῖ σε; τοῦ κέχρησαι; λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρηστὰ λαβεῖν" 

οὐκ ἔχοιμ᾽ ἄν σοι παραδχεῖν᾽ ὧν γὰρ ἐκτήσω, κακῶς 

ἦρχες. εἶτ᾽ ἐγὼ δίκην δῷ σῶν κακῶν, ὁ μὴ σφαλείς: 

ἢ δάκνει δε τὸ φιλότιμον τοὐμόν; ἀλλ᾽ ἐν ἀγκάλαις 388ῦ 

εὐπρεπῆ γυναῖκα χρήζεις. τὸ λελογισμένον παρεὶς 

806 αὑτὸς] ΜεΙκΚΙαμα, αὐτὸς 7. | ἴον. ἤκουεν 866 54. ἔογῦ. 
αὐτό: πρὸς τὰ πράγματα ἐγκονοῦσ᾽. Οἷἶτ. Ιοπ. ὅ99 8607 ἑκόντες] δη- 
ἴθι, ἔχοντες 70 801 γνώμης 6Χ ᾿γνώσης ἴθοιῦ δ 808 54. ΟἸ1τὴ 
θοροῦ Ηδτύαπρ (απὰτα ν. 868 ἀθ]οὺ Ἠθυτηϑη) 810 πῦρ]. δρυὰ 
Αἴμθη. ΧΠῚ ὅδ9 Α Ἑλλάδος ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου [περι] στένω 
8171 ἣ] ἴογτῦ. εἰ 818 μηδέν᾽ 1, Ῥὐ͵ μηδὲν Ῥ | ἀνδρείας] Ῥαπίασι!α!ϊδ, ἂν 
χρείους (χρέους τὰ. 2) 7. δ81ῦ πόλεος 1,, πόλεως 1,3 )}Ὲὦὀ | ἄρχον ἢ, 
ἄρχων Ῥϑ. ούβαμι ο]1τὴ ἀο]ο θοῦ Ἠδγίαηρ 816 γίνεσϑαι Ἢ] λόγους 
οὐϊδιη ὐο!. ΠΟΥ]. 84, 8] ψόγους Μυβργδνθ 818 εὖ 1} (ὰ τρδγρ. 
δάβου. 108 αὖ, οαἱ φἀάϊδαχα ϑις) οὐ δοῦν. ἢ. 81,2. | σ᾽ εἰπεῖν κακῶς αὖ 
ΜαυκΙ πᾷ, ᾿ἔοτύ. σε νουϑετῆσαι [ ἂν ὦ γρ. ἀνῶ 1,, ἂν ὦ Ῥι ἄνω ϑἴο- 
Ῥδθαβ 819 ἀγαγών] ἀνάγων Νάρον [| σωφρονεστέρως ϑῥοραθαβδ, σω- 
φρονέστερος 1,}Ὀ4, σωφρονέστερον ἘΠΙΉΒ]6Υ, ἴογύ. σωφρονέστερα 
880 χρηστὸς] Οατούϊαβ, αἰσχρὸς οὐκ 1... χρηστὸς χρηστὸν Θοθαθαβ 
882 λέχτ᾽ 1}. ο 8δ8α. Τ3 | χρηστὰ λέκτρ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν ῬΘΙΒΙΚΘ, λέκτρα 
χρήστ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν δαί, ἔοτύ. λέκτρ᾽ ἐραστὰ χρῇς λαβεῖν 884 δῶ 
σῶν] Ῥᾶνοβ, δώσω 7} 88ῦ-- 8817 πυθρθϑοῦϊ. Οἴν. λελογισμένον 886 οὕτὴ 
γ. 922, 1091 
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καὶ τὸ καλόν, ἔχειν; πονηροῦ φωτὸς ἡδοναὶ κακαί. 
εἰ δ᾽ ἐγὼ γνοὺς πρόσϑεν οὐκ εὖ μετεϑέμην εὐβουλίαν, 
μαίνομαι; σὺ μᾶλλον, ὅστις ἀπολέσας κακὸν λέχος 

ἀναλαβεῖν ϑέλεις, ϑεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ. 390 
ὥμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὅρκον οὗ κακόφρονες 

φιλόγαμοι μνηστῆρες. ἡ δέ γ᾽ ἐλπίς, οἶμαι μέν, ϑεὸς 
κἀξέπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ἢ σὺ καὶ τὸ σὸν σϑένος. 

οὺς λαβὼν στράτευ᾽ " ἕτοιμοι δ᾽ εἰσὶ μωρία φρενῶν. 

οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ ϑεῖον, ἀλλ᾽ ἔχει συνιέναι 8945 
τοὺς κακῶς παγέντας ὅρκους καὶ κατηναγκασμένους. 89 

τἀμὰ δ᾽ οὐκ ἀποχτενῶ ᾽γὼ τέκνα᾽ κοὐ τὸ σὸν μὲν εὖ 

παρὰ δίκην ἔσται κακίστης εὔνιδος τιμωρίᾳ, 

ἐμὲ δὲ συντήξουσι νύκτες ἡμέραι τε δακρύοις, 
ἄνομα δοῶντα κοὺ δίκαια παῖδας οὺς ἐγεινάμην. 

ταῦτά σοι βραχέα λέλεκται καὶ σαφῆ καὶ ῥάδια᾽ 400 

εἰ δὲ μὴ βούλει φρονεῖν εὖ, τἄμ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς. 

ΧΟ. οἵδ᾽ αὖ διάφοροι τῶν πάρος λελεγμένων 
υὔϑων, καλῶς δ᾽ ἔχουσι, φείδεσϑαι τέκνων. 

ΜΕ. αἰαῖ, φίλους ἄρ᾽ οὐχὶ κεκτήμην τάλας. 

4Γ4. εἰ τοὺς φίλους γε μὴ ϑέλεις ἀπολλύναι. 40ῦ 

ΜΕ. δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐκ ταὐτοῦ γεγώς; 
4ΓΆ4. συνσωφρονεῖν σοι βούλομ᾽, ἀλλ᾽ οὐ συννοσδεῖν. 

ΜΕ. ἐς κοινὸν ἀλγεῖν τοῖς φίλοισι χρὴ φίλους. 

ΑΓΑΆΑ. εὖ δρῶν παρακάλει μ᾽, ἀλλὰ μὴ λυπῶν ἐμέ. 

888 μετεϑέμην εὐβουλίαν] ΜοΟΙΚ, μετετέϑην εὐβουλίᾳ 1. 889 μᾶλ- 
λον, Βαρεογβουρίο μαίνῃ, 505 ἢ δέ γ ΠΡ ἤδε γ᾽ ῬΣ Του. ἦν 
δέ γ᾽ ἐλπὶς εὐμαρὴς θεὸς (εὐμαρὴς ᾿πνϑπ1ὺ Εἰ. ΠΟ]Ζηογ) 898 κἀξέπραξεν 
1,}, ἐξέπραξεν 5 894 στράτευ᾽ " ἕτοιμοι δ᾽ εἰσὶ] ΜομΙς, στράτευε. 
οἶμαι δ᾽ εἴσῃ 1,.Ὀ, γ᾽ νοϑῦ στράτευε Ἰηδοιαϊν Ρὺ 8948 δοορδδὶῦ 6 ΚΟ Ὁ. 
ἢ. 28. 10 οὐ ΤΏΘΟΡΒΙ]ο δα Αὐἰἴο!]. Π ὅά, αὖἱ ἤσποὸ νϑυβαχη οὕτη ν. 89ῦ 
αἰουαπὺ | συνιέναι] [οτὺ. διειδέναι 8906 κατηναγκασμένους ΤΉΘΟΡΗΙ- 
1ὰ8 οὐ ϑίοθδθιιβ, συνηναγκασμένους Π'Ρ δἅ896 κοὐ] Ιιοηὐϊηρ, καὶ Π0)}Ὶ 
8917 παρὰ δίκην] ῬοΙβοηῃ (παρὰ δίκης 6156), πέρα δίκης ΤΡ 
τιμωρίᾳ] ἴοτί. σωτηρίᾳ 899 ἐγείναμ"΄ 1,, “ ἀρ]ονηῦ, ϑοοθηύαμη ΒΌΡΘΙ ἡ 
Θυϑδιῦ, 1Π ΘΥΊΟΥΘΒ ῬδΥύθ5. ΘΟΙΠΡΘΠΙΙ ᾿ τϑϑουιρϑιῦ 1,5, ἐγείναμεν Ῥ 400 ῥᾷ- 
δια] καίρια 5 ααύτηι! 6116. 401 εὖ] σὺ ΜαΙκΚΙαθα 408 ἔχει σε Ἐπρ- 
Ἰαπὰ 404 οὖκ ἐκεχτήμην Ποαΐῃ 4006-- 412 51 01.}15 ὙΘΙΒΙ θ 5. Π]Π60]88 
γῬιδοῆραηὺ ΖΡ. αὐδ8 ἴῃ πούδϑ τησΐανιὺ 5 4017 συσσωφρονεῖν γάρ, 
οὐχὶ συννοσεῖν ἔφυν ΡῬΙαῦ. Μοι. Ρ. 0640 (οἷν. ὅορῃ. Απὺ. 528), [οτῦ. συν- 
σωφρονεῖν ϑ'έλοιμ᾽ ἄν (ν6] ἕτοιμος, οἷν. ἴτσ. 1080, 2) χτὲ. 408 ἐς ΠΟ 
ΤΠ ΠΡ 

φ 
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ΜΕ. οὐκ ἄρα δοκεὶ σοι τάδε πονεῖν σὺν ᾿Ελλάδι; 410 
44. ᾿Ελλὰς δὲ σὺν σοὶ κατὰ ϑεὸν νοδεῖ τινα. 

ΜΕ. σκήπτρῳ νυν αὔχει, σὸν κασίγνητον προδούς. 

[ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλας εἶμι μηχανάς τινας 
φίλους τ᾽ ἐπ᾽ ἄλλους. 

ΑΤΤΓΈΛΟΣ. 

ὦ Πανελλήνων ἄναξ, 
᾿Δγάμεμνον, ἥκω παῖδα σοι τὴν σὴν ἄγων, 41 
ἣν ᾿Ιφιγένειαν ὠνόμαξας ἐν δόμοις. 

μήτηρ δ᾽ ὁμαρτεῖ, σῆς Κλυταιμήστρας δέμας, 

καὶ παῖς Ὀρέστης, ὥστε τερφϑείης ἰδών, 

χρόνον παλαιὸν δωμάτων ἔκδημος ὥν. 

ἀλλ᾽ ὡς μακρὰν ἔτεινον, εὔρυτον παρὰ 420 

κρήνην ἀναψύχουσι ϑηλύπουν βάσιν, 

αὐταί τε πῶλοί τ᾽" ἐς δὲ λειμώνων χλόην 
καϑεῖμεν αὐτάς. ὡς βορᾶς γευσαίατο. 

ἐγὼ δὲ πρόδρομος σῆς παρασκευῆς χάριν 

ἥκω" πέπυσται γὰρ στρατός" ταχεῖα γὰρ 420 

διῆξε φήμη" παῖδα σὴν ἀφιγμένην. 

πᾶς δ᾽ ἐς ϑέαν ὅμιλος ἔρχεται δρόμῳ, 

σὴν παῖδ᾽ ὅπως ἴδωσιν᾽ οἵ δ᾽ εὐδαίμονες 
ἐν πᾶσι κλεινοὶ καὶ περίβλεπτοι βροτοῖς. 

λέγουσι δ᾽" ὑμέναιός τις ἢ τί πράσσεται; 480 
ἢ πόϑον ἔχων ϑυγατρὸς ᾿Ζ“γαμέμνων ἄνα 

ἐχόμισε παῖδα; τῶν δ᾽ ἂν ἤχουσας τάδε" 

᾿ἀρτέμιδι προτελίζουδσι τὴν νεάνιδα, 

“Αὐλίδος ἀνάσδσῃ. τίς νιν ἄξεταί ποτε; 

ἀλλ᾽ εἶα. τἀπὶ τοισίδ᾽ ἐξάρχου κανᾶ, Αϑῦ 
στεφανοῦσϑε κρᾶτα καὶ σύ, Μενέλεως ἄναξ, 

ὑμέναιον εὐτρέπιξε καὶ κατὰ στέγας 

411 ϑεῶν ῬοΟΥΒΟΤ 412 αὔχει] ΤΎγ ὮΙ, αὐχεῖς 7. Ρ 414- 441 
ΑΓΓΈΔΟΣ.. καλῶς ἀο]ονιὺ 1,. Πιπαοτῖ, 414---441 αυ. Πιηαουῖ, 418-- 441 

Κιτομποῖ 416 ὠνόμαξες ΜαεγκΙαπᾶ. Ῥοβὺῦ ὠνόμαξας Βαρτδ γ. 86. 
σῦν ΚΣ 417 ὁμαρτοῖ Τ, ὁμαρτεῖ ΡΞ) χλυταιμνήστρας 1,.ὈΠ σὴ Κλυ- 
ταιμνήστρα δάμαρ ἘΠ]ΤΊΒ]ΘΥ 0]. ΤΡΗ. 1, 22 4522. τ᾽) Μαυκίαπα, ἡ 
42ὅ ταχεῖα γὰρ 1, ταχεῖα δὲ 5 428 δ᾽ , γὰρ 5αροιβου. 5 

480 πράσσετᾶι 1,Ῥ. ε ἀοϊονῦ ΡΖ 484 ποτε] πόσις Νᾶιοῖς 486 τοῖ- 
οὖν (»ν ἴῃ ΥὙ8,8. Τὴ. 2 501.) 1.0, τοῖσι δ᾽ 
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λωτὸς βοάσϑω καὶ ποδῶν ἔστω κτύπος" 

φῶς γὰρ τόδ᾽ ἥκει μακάριον τῇ παρϑένῳ. 

4Γ4Α. ἐπνεσ᾽. ἀλλὰ στεῖχε δωμάτων ἔσω" 440 
τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἰούσης τῆς τύχης ἔσται καλῶς]. 

οἴμοι, τί φῶ δύστηνος; ἄρξωμαι πόϑεν; 

ἐς οἵ ἀνάγκης ξεύγματ᾽ ἐμπεπτώκαμεν. 
ὑπῆλϑε δαίμων, ὥστε τῶν σοφισμάτων 
πολλῷ γενέσϑαιν τῶν ἐμῶν σοφώτερος. 44 

ἡ δυσγένεια δ᾽ ὡς ἔχει τι χρήσιμον. 

καὶ γὰρ δακρῦσαι ῥαδίως αὐτοῖς ἔχει. 
ἅπαντά τ᾽ εἰπεῖν. τῷ δὲ γενναίῳ φύσιν 

ἄνολβα ταῦτα. προστάτην δὲ τοῦ βίου 
τὸν ὄγκον ἔχομεν τῷ τ᾽ ὄχλῳ δουλεύομεν. 450 
ἐγὼ γὰρ ἐκβαλεῖν μὲν αἰδοῦμαι δάκρυ, 
τὸ μὴ δακρῦσαι δ᾽ αὖϑις [αἰδοῦμαι] τάλας. 
ἐς τὰς μεγίστας συμφορὰς ἀφιγμένος. 

εἶεν" τί φήσω πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμήν; 
πῶς δέξομαί νιν; ποῖον ὄμμα συμβαλῶ; 4δὅ 

καὶ γάρ μ’ ἀπώλεσ᾽ ἐπὶ κακοῖς ἅ μοι πάρος 

ἐλϑοῦσ᾽ ἄκλητος. εἰκότως δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο 
ϑυγατρὶ νυμφεύσουσα καὶ τὰ φίλτατα 

δώσουσ᾽, ἵν᾿ ἡμᾶς ὄντας εὑρήσει κακούς. 

τὴν δ᾽ αὖ τάλαιναν παρϑένον, τί παρϑένον; 400 
“Διδης νιν, ὡς ἔοικε, νυμφεύσει τάχα" 

ὃς ὥκτισ᾽ " οἶμαι γάρ νιν ἱκετεύσειν τάδε" 
ὦ πάτερ. ἀποκτενεῖς μὲ; τοιούτους γάμους 
γήμειας αὐτὸ: χῶὥῶστις ἐστί δοι φίλος. 

488 λοτὸς 1,}, λωτὸς 1,5.ΡὈ5 βοάτω Βιαποποηβίθιη 442 ἄρξωμαι 
Βυγρθβ, ἄρξομαι 10} πόϑεν]) Οατοίυβ, σέϑεν ΠΡ 448 εἰς οἷα γ᾽ 1, 
εἰς οἷ, ΘΥᾶ80 γ᾽, ᾿' | ἐπεπτώκαμεν Ῥ. οον. 5 441 ῥᾳδίως] ἴοτῦ. 
καιρίως 448 5. ἅπαντά.  ἄνολβα] Μυβρταᾶνα, ἄνολβά.. ἅπαντα Τ}"Ὁ 
(εστὶ ΒΌΡΟΙ ἅπαντα 50. Ρἤ). Εοτύ. ἄβουλα ταῦτα 440 δὲ ῬΙαῦ. ν. 
ΝΟ. ὅ, γ8ὲ 1, γὰρ ϑαρουβου. 3 4560 ὄγκον ΡΙυύ., δῆμον 7. | τ᾽] 
ὃ ΕἸ 402 αὖτις 1, ̓ ] αἰδοῦμαι] οὐ σϑένω Τ᾽ ΟΌΤΘΘ 454. 468 
ΘΙάθιῃ 1η θυ οϊ θου!Ἅ ὑγιθιιθ 1 νἱἀθηθυῦ αὐ] 418--441 πουιρϑιὺ (464- 459 
οὐ οἶμαι... αἰαῖ, τὸν 462---467 ἀο]οὺ ΕπρΊ πα, 468---468 οἰδοῖύ οατὰ Π]1η- 
ἀοΥῆο ΒουμΠ8.αγΥ) 40 συμβάλω 1, συμβαλῶ 5 4560 πάρος ΤΠ 
(ὑπῆρχε Βρϑυβου. 1.32, παρά Ῥ (πάρα ΑἸΑ1π8) 408 νυμφεύσουσα] 
ΜαυκΙδηα, νυμφεύουσα 1. 402 ἱκετεύσειν] ΜεαγκΚΙαπα, ἱκετεῦσαι 1 
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[παρὼν δ᾽ Ὀρέστης ἐγγὺς ἀναβοήσεται 46 
οὐ συνετὰ συνετῶς" ἔτι γάρ ἐστι νήπιος. 

αἰαῖ, τὸν “Ἑλένης ὥς μ᾽’ ἀπώλεσεν γάμον 
γήμας ὁ Πριάμου Πάρις, ὃς εἴργασται τάδε]. 

ΧΟ. κἀγὼ κατῴκτειρ᾽, ὡς γυναῖκα δεῖ ξένην 
ὑπὲρ τυράννων συμφορᾶς καταστένειν. 4τὸ 

ΜΕ. ἀδελφέ, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς ϑιγεῖν. 

414. δίδωμι" σὸν γὰρ τὸ κράτος. ἄϑλιος δ᾽ ἐγώ. 

ΜΕ. Πέλοπα κατόμνυμ᾽, ὃς πατὴρ τοὐμοῦ πατρὸς 
τοῦ σοῦ τ᾽ ἐκλήϑη, τὸν τεκόντα τ᾽ ᾿᾽άτρέα, 
ἢ μὴν ἐρεῖν σοι τἀπὸ καρδίας σαφῶς 41ὅ 
καὶ μὴ ᾿᾽πίτηδες μηδέν, ἀλλ᾽ ὅσον φρονῶ. 
ἐγώ σ᾽ ἀπ᾽ ὄσσων ἐκβαλόντ᾽ ἰδὼν δάκρυ 
ὥκτειρα καὐτὸς ἀνταφῆκά σοι πάλιν 

καὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφέσταμαι λόγων, 

οὐκ ἐς σὲ δεινός" εἶμι δ᾽ οὗπερ εἶ σὺ νῦν" 480 

καί σοι παραινῶ μήτ᾽ ἀποκτείνειν τέκνον 

μήτ᾿ ἀνθϑελέσϑαι τοὐμόν. οὐ γὰρ ἔνδικον 

σὲ μὲν στενάξειν, τἀμὰ δ᾽ ἡδέως ἔχειν, 
ϑνήσκειν τὲ τοὺς σούς, τοὺς δ᾽ ἐμοὺς δρᾶν φάος. 
τί βούλομαι γάρ; οὐ γάμους ἐξαιρέτους 48ῦ 

ἄλλους λάβοιμ᾽ ἄν, εἰ γάμων ἱμείρομαι; 

ἀλλ᾽ ἀπολέσας ἀδελφόν, ὅν μ᾽ ἥκιστα χρῆν, 
Ἑλένην ἕλωμαι. τὸ κακὸν ἀντὶ τἀγαϑοῦ; 

ἄφρων νέος τ᾽ ἧ. πρὶν τὰ πράγματ᾽ ἐγγύϑεν 
σκοπῶν ἐσεῖδον οἷον ἦν κτείνειν τέκνα. 490 

ἄλλως τέ μ᾽’ ἔλεος τῆς ταλαιπώρου κόρης 

ἐσῆλϑε. συγγένειαν ἐννοουμένῳ., 

ἣ τῶν ἐμῶν ἕκατι ϑύεσϑαι γάμων 

μέλλει. τί δ᾽ ᾿“Ελένης παρϑένῳ τῇ σῇ μέτα; 

ἴτω στρατεία διαλυϑεῖδ᾽ ἐξ 4ὐλέδος. 49 

466 οὐ ξυνετὰ ξυνετῶς 1, οὐ συνετὰ συνετῶς 1,3, εὐσύνετ᾽ ἀσυνέ- 
τως Μιυβρυδνθ 408 ὃς] Ηφαΐμ, ὅς μ᾽ ΤΡ 418 κατόμνυσ᾽ Ῥ, κατ- 
ὀμνυμ᾽ ΡΞ 480 ἔοτύ. οἷσίν σ᾽ ἐδέννασ᾽ | εἰμὶ ΚΙτοΒΠΟΙ͂ 481 ἀποκτεῖναι 
ἘΠΠΒ]Θν, ἀποντανεῖν Ἠογνγογάθῃ, ἔοχτύ. ἀποχτείνειν τέκνα 487 ἤκιστ᾽ 
ἐρχῆν ΠΡ 489 ἦν ΠῚ | πράγματ᾽] Τιθηὐπρ', πράγματα δ᾽ ΤΡ 
491 μ᾽ Ῥ, οι ϑαρουβου. 8 ταλαιπόρου , ταλαιπώρου ὃ 492 ἐσῆλϑε 
1, Ῥ. εἰσῆλϑε Ῥϑ] ἐννουμένῳ Ῥ, ἐννοούμενον Μαγκίαπα 496 στρατεία] 
Βαγπμοβ, στρατιὰ ΤΠ ΡῚ διαλυσεῖσ 1,0, διαλυϑεῖσ᾽ 1,3 8 
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σὺ δ᾽ ὄμμα παῦσαι δακρύοις τέγγων τὸ σόν, 

ἀδελφέ, κἀμὲ παρακαλῶν ἐς δάκρυα. 

εἰ δέ τι κόρης σῆς ϑεσφάτων μέτεστι σοί. 

μὴ ᾿μοὶ μετέστω" σοὶ νέμω τοὐμὸν μέρορ. 
ἀλλ᾽ ἐς μεταβολὰς ἦλϑον ἀπὸ δεινῶν λόγων" ὅ00 
εἰκὸς πέπονθια᾽ τὸν ὁμόϑεν πεφυκότα 

στέργων μετέπεσον. ἀνδρὸς οὐ κακοῦ τρόποι 
τοιοίδε. χρῆσϑαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί. 

ΧΟ. γενναῖ᾽ ἔλεξας Ταντάλῳ τε τῷ Διὸς 

πρέποντα᾽ προγόνους οὐ καταισχύνεις σέϑεν. δ0ὅ 

4Γ4. αἰνῶ σε. Μενέλεως., ὅτι παρὰ γνώμην ἐμὴν 
ὑπέϑηκας ὀρϑῶς τοὺς λόγους σοῦ τ᾽ ἀξίως. 

ταραχὴ δ᾽ ἀδελφῶν διά τ᾽ ἔρωτα γίγνεται 

πλεονεξίαν τε δωμάτων ἀπέπτυσα 

τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλοιν πικράν. ὅ10 

ἀλλ᾽ ἥκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας, 
ϑυγατρὸς αἱματηρὸν ἐχπρᾶξαι φόνον. 

ΜΕ. πῶς: τίς δ᾽ ἀναγκάσει δὲ τήν γὲ σὴν κτανεῖν; 

44. ἅπας ᾿4χαιῶν σύλλογος στρατεύματος. 

ΜΕ. οὔκ, ἤν νιν εἰς ΓἯ4ργος γ᾽ ἀποστείλῃς πάλιν. δ18 

ΑΓΆΑ. λάϑοιμι τοῦτ᾽ ἄν. ἀλλ᾽ ἐκεῖν᾽ οὐ λήσομεν. 

ΜΕ. τὸ ποῖον; οὔτοι χρὴ λίαν ταρβεῖν ὄχλον. 

4Γ4Ά. Κάλχας ἐρεῖ μαντεύματ᾽ ᾿Αργείων στρατῷ. 
ΜΕ. οὔκ, ἣν ϑάνῃ γε πρόσϑε' τοῦτο δ᾽ εὐμαρές. 

ΑΓΑ͂. τὸ μαντικὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον κακόν. ὅ20 

ΜΕ. κοὐδέν γ᾽ ἄχρηστον οὐδὲ χρήσιμον παρόν. 

496 τέγκων Ῥ 498 μέτεστι σοί] 5οΥ10851, μέτεστί σοι 17')ὃὉ᾽ 499 μὴ 
᾿μοὶ] Ηϑυτᾶπη, μή μοι ΤΡ ὅ00 ---ὅ08 ἀο]οὺ οὐτὰ ΠΙπαογτῆο Βοιη- 

παταν 502 τρόποι ΤΡ 508 τοιαίδε 1,, τοιοῖδε Ῥ, τοιοίδε 5] 
χρῆσϑαι, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. τὸ, 1), ὅ0ὅ καταισχύνεϊῖς 1], ὅ06 Μενέλεως Βετ- 
π65, μενέλαος 1, Μενέλα᾽ Μαενκὶδηᾶ ὅ07 μετέϑηκας Μυδβρτῶνθ 
ὅ08 ---ὅ10 ἀο]οὺ ΒοΘΟΚἢ ὅ08 Μθπηθ]δ1 οὖ ὅ11 Αρδιη ΘΙ ΠΟ 118 πούϑηη 
φυδοῆρσαμὺ 1... οογγοχιὺ Ηθυτηδηῃ | δ᾽] Πθιτήϑηπ, γ᾽ 1] διά τ᾽ ἔρωτα] 
ΤΠ οῦτθο, δι᾽ κὶ ἔρωτα ταῦ. ἴῃ γε δι᾽ ἔρωτα [1,., τις δι᾽ ἔρωτα 1,2, διέρωτα 
Ῥ, γε δι᾽ ἔρωτα 3] γίνεται 7Π)"ὃὈἙῈΥὀ δΙ10 ἀλλήλοιν] ΜδΙκΚΙδμα, ἀλλήλων 
ΤΠΤ}9Ρ 611 ἴοτύ. ἀναγκαίους 18 δὲ Βαρτῶ ν: 84. 7. 9Ἐλ.. 615 ἦν 
1... εἴ Ῥ5 γ᾽ «ἀατϊα!ῦ 1.1}3 | ἀποστείλῃς)] Μαγκίοηα, ἀποστελεῖς 17), 
ἀποστελεῖ ᾿, ἀποστελεῖς ῬΖ νιν Γάργος ἐξαποστείλῃς ΚΙΤΟΒΠΟΙ 
ὅ10 λήσομεν 1,1, λήσομαι 5 ὅ20 584. αὑόοθ ροβὺ ὅ117 ἰγδηϑρομιῦ 
ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, ἀο]οθαῦ οἹἸτη Ἠδυύαμῃρ. Οἷν. 527 621 κοὐδέν γε χρηστὸν κτὲ. 
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4ΓΆΑ. ἐκεῖνο δ᾽ οὐ δέδοικας οὔμ᾽ ἐσέρχεται; 

ΜΕ. ὃν μὴ σὺ φράζεις, πῶς ὑπολάβοιμ᾽ ἂν λόγον; 
4Γ 4. τὸ Σισύφειον σπέρμα πάντ᾽ οἶδεν τάδε. 
ΜΕ. οὐκ ἔστ᾽ Ὀδυσσεὺς ὅ τι σὲ κἀμὲ πημανεῖ. δῦ 
41 4. ποικίλος ἀεὶ πέφυκε τοῦ τ᾽ ὄχλου μέτα. 
ΜΕ. φιλοτιμίᾳ μὲν ἐνέχεται, δεινῷ κακῷ. 
4ΓΑ. οὐκοῦν δόκει νιν στάντ᾽ ἐν ᾿Δ4ργείοις μέσοις 

λέξειν ἃ Κάλχας ϑέσφατ᾽ ἐξηγήσατο, 
κἄμ᾽ ὡς ὑπέστην ϑῦμα, κάτα ψεύδομαι, ὅ80 

᾿“ρτέμιδι ϑύδειν" ὃς ξυναρπάσας στρατόν, 

σὲ κἄμ᾽ ἀποκχτείναντας ᾿Ζ4ργείους κόρην 
σφάξαι κελεύσει. κἂν πρὸς ΄άργος ἐχφύγω, 

ἐλθόντες αὐτοῖς τείχεσιν Κυκλωπίοις 

συναρπάδσουσι καὶ κατασκάψουσι γῆν. δ8 
τοιαῦτα τἀμὰ πήματ᾽. ὦ τάλας ἐγώ, 

ὡς ἠπόρημαιν πρὸς ϑεῶν τὰ νῦν τάδε. 

ἕν μοι φύλαξον, Μενέλεως, ἀνὰ στρατὸν 

ἐλθών, ὅπως ἂν μὴ Κλυταιμήστρα τάδε 

μάϑῃ. πρὶν “Ἧιδῃ παῖδ᾽ ἐμὴν προσϑῶ λαβών, ὅ40 
ὡς ἐπ᾽ ἐλαχίστοις δακρύοις πράσσω κακῶς. 
ὑμεῖς τε σιγήν, ὦ ξέναι, φυλάσσετε. 

ΧΟ. μακαρες οἵ μετρίας ϑεοῦ ΒίΤΌΡΉ. 

μξτά τε σωφροσύνας μετέ- 

ὄχον λέκτρων ᾿ἀφροδίτας. 54 

γαλανείᾳ χρησάμενοι 

μανιάδων οἴστρων., ὅϑι δὴ 

δίδυμ᾽ Ἔρως ὁ χρυσοκόμας 

Οδηξοι, κοὐδέν γε χρηστόν, οὗ δὲ χρήσιμον, πικρόν Ἡδττααᾶπῃ 5822 οὔμ᾽] 
Μαγκαμᾶ, ὅμ᾽ 1,.!}} ὅτι μ᾽ 1,3 28 ὑπολάβοιμ᾽ ἂν] ΜαεικΙαπά, ὑπο- 
λάβοιμεν ΤΙ Ὁ] ὃ μὴ.. πῶς ἂν ὑπολάβοιμ᾽ ἔπος Ἠεϊταβοοίῃ ὅ24 εἶδε 
1}, εἶδεν 1,3.ῬὈ5, οἶδεν ῬῸ δ26 τ᾽] Βεῖβκθ, γ᾽ ΖΡ. δ28---5642 8Ό- 
τοῦ ΠΙπάου (042 ἀδ]οὺ ΜΟμ) ὄὅζ8 οὐκοῦν] σὺ δ᾽ οὖν Ἠδυΐαπρ | νίν 
1, νυν Ῥ, δὴ ϑαροιβου. 15 ὅ29 λέξιν Ῥ, λέξειν Ῥϑ ὅ80 κάτ᾽ ἀναί- 
νομαι, (ΟΙΏΡΘΙΖ ὅ81 ὃς] οἷς Τγγνι 884 τείχεσι 1, τείχεσιν 
1,32)}08. 1 κυκλωπείοις {7 οὗ δι ΘΧ ν οογθοίο 85. ἀνασπάσουσι, (ν6] 
ἀναρπάσουσι) ΜαγκΙαηα, ἴογὺ. ἔμ᾽ ἀντρέψουσι (ν61] ἀνατρέψουσι) 
ὅ89 κλυταιμνήστρα 1,5, κλυταιμνήστρας ὅ48 μάκαρες, ΒΌΡΘΙΒΟΥ͵ 
εἰσὶν ὕ4δ λέκτρων] ϑέλκτρων Νῶιοῖκ ὅ41 μανιάδων] ΒΟΥΙΡΒΙ, 
μαινόμεν᾽ 1}, μαινολῶν Νδθοκ ὅ48 ὁ χρυσοκόμας ἔρως 1,.Ῥ, ἔρως ὃ 
χρυσοκόμας 1,3.Ὀ 
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τόξ᾽ ἐντείνεται χαρίτων, 
τὸ μὲν ἐπ᾽ εὐαίωνι πότμῳ, δῦ0 
τὸ δ᾽ ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς. 

ἀπενέπω νιν ἁμετέρων, 
Κύπρι καλλίστα, ϑαλάμων. 

εἴη δέ μοι μετρία μὲν 

χάρις, πόϑοι δ᾽ ὅσιοι, δδὔ 

καὶ μετέχοιμι τᾶς ᾿ἡφροδί- 

τας. πολλὰν δ᾽ ἀποϑείμαν. 

διάφοροι δὲ φύσεις βροτῶν, ΔΗ ]Β.γ. 

διάφοροι δὲ τρόποι᾽ τὸ δ᾽ ὀρ- 

ϑῶς ἐσϑλὸν σαφὲς αἰεί: 5600 

τροφαὶ ϑ᾽ αἱ παιδευόμεναι 
μέγα φέρουσ᾽ ἐς τὰν ἀρετάν᾽" 
τό τὲ γὰρ αἰδεῖσθαι σοφία, 

τάν τ᾽ ἐξαλλάσσουδσαν ἔχει 

χάριν ὑπὸ γνώμας ἐσορᾶν δθὅ 

τὸ δέον, ἔνϑα δόξα φέρει 
κλέος ἀγήρατον βιοτᾷ. 
μέγα τι ϑηρεύειν ἀρετάν, 

γυναιξὶ μὲν κατὰ Κύπριν 
κρυπτάν, ἐν ἀνδράσι δ᾽ αὖ δ10 
κόσμος ἔνδον ὃ μυριοπλη- 

ϑὴς μείζω πόλιν αὔξει. 

ἔμολες, ὦ Πάρις, ἧτε σύ γε 
βουκόλος ἀργενναῖς ἐτράφης 

᾿Ιδαίαις παρὰ μόσχοις. δ1ὅ 

ὅδ0 πότμῳ] τύχᾳ Αἰποη. ΧΠΠΤ Ρ. ὅ62 Καὶ ὅδ) ἀπενεέπω [,. ἀπεν- 
νέπων Ῥ, ἀπενέπω 5 δῦ8 κ κύπρι, αγᾶθο ὦ, ΠΡ ὅτ δ᾽] ΠρΙβΚο, 
τ΄ 1. ὅὄὅδ9 διάφοροι] Πορρίποι, διάτροποι 7, ] τρόποι] Βδγη65, τρό- 
ποις ΠΡΟ] τὸ δ᾽ ὀρϑῶς}] Μυβργᾶνθ, ὁ δ᾽ ὀρϑὸς 7} ὅ60 ἀεί δ 

. 561 9᾽ αἱ] τ᾽ εὖ Νδυοὶς | πεδευόμεναν Ῥὶ παιδευόμεναι 3 ὅ62 ἐς 
τὰν Ῥ, εἰς τὰν 1,, εἰς (ἀο]οίο τὰν) 031,3 ὅ606 δόξα] Βαγπθ5, δόξαν 
ΤΡ ὅ01 βιοτᾷ] Μαγκίαπα, βιοτὰν 7}"Ὲ ὅθ08 ἀγήραον ἘΙΐΒ0}] 
ὅ10 φῬοβϑὺ κρυπτὰν Δ]]1αὐἱὰ (γ᾽ γ6] δ᾽) ογαβατη ἴῃ Ρ | ἐν δ΄ ἀνδράσιν 1, "Ὁ, 
ἐν ἀνδράσι ὁ ΡΣ ὅ11 54. ἔνδον] ἐνὼν ΜαΙκΚΙαπα, ἴονὺ. κόσμος 
ἐνὼν ὃ μυριοπληϑῆ (μυριοπληϑῆ ἴϑῖὴ Μυβρυδυθ).. αὔξων ὅ18. ἴογί. 
μέλπεις, ὦ Πάρις, ἥμενος οὗ 
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βάρβαρα συρίξων, Φρυγίων 

αὐλῶν Οὐλύμπου καλάμοις 

μιμήματα πνέων. 

εὔϑηλοι δὲ τρέφοντο βόες. 

ὅτι δὲ κρίσις ἔμηνε ϑεᾶν, 580 

ἅ σ᾽ ᾿Ελλάδα πέμπει 

ἐλεφαντοδέτων πάροι- 

ϑεν ϑρόνων, ὃς τᾶς ᾿Ελένας 

ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισιν 

ἔρωτα δέδωκας. 8 

ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοάϑης. 

ὅϑεν ἔρις ἔριν 

Ελλάδα σὺν δορὶ ναυσί τ᾽ ἄγει 
ἐς Τροίας πέργαμα. 

ἰὼ ἰώ" μεγάλαι μεγάλων ὅ90 

εὐδαιμονίαν" τὴν τοῦ βασιλέως 

ἴδετ᾽ ᾿Ιφιγένειαν ἄνασσαν 
τὴν Ἰυνδαρέου τὲ Κλυταιμήστραν, 

ὡς ἐκ μεγάλων ἐβλαστήκασ᾽ 

ἐπί τ᾽ εὐμήκεις ἥκουσι τύχας. - δ9ὅ 

ϑεοί γ᾽ οἵ κρείσσους οἵ τ᾽ ὀλβοφόροι 
τοῖς οὐκ εὐδαίμοσι ϑνητῶν. 

[στῶμεν, Χαλκίδος ἔκγονα ϑρέμωματα, 

τὴν βασίλειαν δεξώμεϑ᾽ ὄχων 

11 Οὐλύμπου] Ηραίμῃ, Ὀλύμπου ΠΡ δ18 πνέων 1, Ἐ5͵ πλέων Ῥ, 
πλέκων 8, πνδίων ιπαο 80 ὅτε ΑἸάϊηδ, ὅϑι Βοίῃβ ὅ81 ἅ σ᾽ 
εἰς Ἑλλάδα Ηδητηδὴη | ἔμηνε] (ν61] ἔμαινε) Ἡθγήδηπ, ἔμενε ΤΡ 
82 τῶν ἐλεφαντοδέτων Ἠθιτηδὴη || πάροιϑε 1. πάροιϑεν 5 
ὅ88 ϑρόνων) Ηρογδηη, δόμων ΤῊ | ὃς] οὗ Μυδβργανθ, ὅϑι ὟΥ 61} 
ὅ84 βλεφάροις ΗθιΙΠδ ΠΗ ὅδῦ ἔρωτά τ᾽ ἔδωκας ΒΙοιηΠο]4 487 ἴῃ 
τηᾶτρ, τὴν ἐριστικὴν Ελλάδα ὥς που καὶ πόλεμον ἔριν ἔφη τὸν ἐριστι-. 
μόν 1, Ο| ἔρις ἔρις οΘα. Ηργναρ. ο]ύ. ὅ89 ἐς ἴο 7} | ἐς (πρὸς Ηοτ- 

τη Π}} πέργαμα Τροίας ΒΙοιηῆρ]α ὅ90. ΟΠΟΥ πούίδιῃ ρυθθῆχι 1,3 
592 εἴδετ᾽ 1,.Ῥ, ἴδετ᾽ 1," ἄνασσαν] Βοίμο, ἄνασσαν ἐμὴν 7} 98 Τυν- 
δάρεω Ὀιπάᾶογ 1 τε] ΑἸάϊηδ, γε 1 | χλυταιμνήστραν 1," ὅθ4 βε- 
βλαστήκασ᾽ ΜοΙΚκ ὅ97 ϑνητῶν)] ΜεικΙαπα, ϑνατῶν 1,.}, τῶν ϑνατῶν 
ΤῆΡΞ9 δ98--606 ἀρ]ονιὺ Ὀιηάογῇ (602 854. οἰθοῖὺ θὐϊδτη Βούμβθ) 99 τὴν 
ἴῃ 11. 1.5, τήνδε Ρὶ τὴν Ῥἢ | δεξώμεϑ'᾽ Ῥ, δεξ μεθ᾽ 1,, δεξόμεϑ' οὖ ἴῃ 
τηδῦρ. διὰ τὸ μέτρον 1,2 ὄχων] Οδφπΐίοτ, ὄχλων 1,..Ὁ 
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ἄπο μὴ σφαλερῶς ἐπὶ γαῖαν, 000 

ἀγανῶς δὲ χεροῖν μαλακῇ γνώμῃ, 
μὴ ταρβήσῃ νεωστί μοι μολὸν 

κλεινὸν τέκνον ᾿Δγαμέμνονος, 
μηδὲ ϑόρυβον μηδ᾽ ἔκπληξιν 
ταῖς ᾿“ργείαις θοῦ 

ξεῖναι ξείναις πορέχωμεν.] 

ΚΛΥΤΑΙΜΉΣΤΡΑ. 

ὄρνιϑα μὲν τόνδ᾽ αἴσιον ποιούμεϑα. 
τὸ σόν τε χρηστὸν καὶ λόγων εὐφημίαν" 

ἐλπίδα δ᾽ ἔχω τιν᾽ ὡς ἐπ᾽ ἐσϑλοῖσιν γάμοις 

πάρειμι νυμφαγωγός. ἀλλ᾽ ὀχημάτων 610 

ἔξω πορεύεϑ᾽ ἃς φέρω φερνὰς κόρῃ; 
καὶ πέμπετ᾽ ἐς μέλαϑρον εὐλαβούμενοι. 
σὺ δ᾽ ὦ τέκνον μοι λεῖπε πωλικοὺς ὄχους. 
ἁβρὸν τιϑεῖσα κῶλον ἀσφαλῶς χαμαί. 

ὑμεῖς δέ, νεάνιδές, νιν ἀγκάλαις ἔπι 61 

δέξασϑε καὶ πορεύσατ᾽ ἐξ ὀχημάτων... 
καί μοι χερός τις ἐνδότω στηρίγματα, 

ϑάκους ἀπήνης ὡς ἂν ἐκλίπω καλῶς. 

[αὐ δ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν στῆτε πωλικῶν ξυγῶν᾽ 

φοβερὸν γὰρ ἀπαράμυϑον ὄμμα πωλικόν᾽ 620 

καὶ παῖδα τόνδε τὸν ᾿4γαμέμνονος γόνον 
λάξυσϑ᾽, Ὀρέστην" ἔτι γάρ ἐστι νήπιος. 

τέκνον, καϑεύδεις πωλικῷ δαμεὶς ὄχῳ:; 
ἔγειρ᾽ ἀδελφῆς ἐφ᾽ ὑμέναιον εὐτυχῶς" 

ἀνδρὸς γὰρ ἀγαϑοῦ κῆδος αὐτὸς ἐσϑλὸς ὧν 09 

600 γαῖαν 1, Ῥ,, τὴν γαῖαν 1,32.)ῬὍἘ5 601 γνώμῃ] δώμῃ Ηδητηᾶπῃ 602 τὸ 
νεωστὶ μολὸν Ἠθητπαπη 6008 κλεινὸν 1,.}Ὀ, τὸ κλεινὸν 1," 5] κλεινὸν φίτυμ᾽ 
Ἡδυτηδηη | ̓3γαμεμνόνιον ΜαΥκΙαμαὰ 604 μὴ δὴ Ηθαίῃ. ͵οθα μηδὲ ϑόρυ- 
βον ἀοΙ]οὺ ΡδΙοῪ 606 ξείναισι, 1,. ξείναις 1,23, ξκναις Ῥ, ξείναις Ρϑ 
6009 ἐσϑλοῖσι 1, Ῥ, ἐσϑλοῖσιν 1,5 Ο614 ἀσφαλῶς χαμαί] Ἡθητήδηπ, ἀσϑ'ενές 
9 ἅμα 1,}Ρ 01 νεάνιδές νιν] ῬΙθογΒοη, νεανίδαισιν 1, ", νεανίδεσσιν 1,3 
617 κἀμοὶ Ἡδητηδηη 019--Ο26 «πἰθ 618 ὑγαπβϑρομιὺ ϑὐθαύτατιθ 16 
6019---Ο87 Ἰδοῦηδθ θχρθπᾶδθ ουαύϊα φαἀαιῦοβ ᾿πα]οωνὺ ΚιτομμοΠ (680. οὐ 
θ8ὅ---Ο81 ἀδιηπανογαὺ Ρουβοι, 027 --680 Μαύ186), 688. 084 Θχοθριῦ Νὅθοκ 
οατὰ Πιπάογπο, απ 601---682 οὐ 608ὅ--689 αἀοΙονογαύ, 681. 682 ροδϑὺ 084 
46 ῬΟΥΒΟΙΙ βθηύθηίί ὑγϑηβροβιῦοβ θχοθριῦ οατὰ Μοιαθο ᾿ζνιζαϊω. Οἵ. 
020 οὐ 690 6019 οἱ δ᾽ Ἠορρίηοι 028 ϑακεύεις 1,.}, καϑεύδεις Τ5 
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λήψῃ. τὸ τῆς Ννηρῇδος ἰσόϑεον γένοο. 

ἑξῆς καϑίστω δεῦρό μου ποδός. τέκνον, 

πρὸς μητέρ᾽, ᾿Ιφιγένεια, μακαρίαν δέ με 
ξέναισι ταῖσδε πλησία σταϑεῖσα δός, 

καὶ δεῦρο δὴ πατέρα πρόδειπε σὸν φίλον. 680 

ΙΦῷ. ὦ μῆτερ, ὑποδραμοῦσά σ᾽" ὀργισϑῇς δὲ μή; 
πρὸς στέρνα πατρὸς στέρνα τἀμὰ περιβαλῶ. 

ΚΑ. ὧὦ σέβας ἐμοὶ μέγιστον, ᾿Ζγαμέμνων ἄναξ. 
ἥκομεν, ἐφετμαῖς οὐκ ἀπιστοῦσαι δέϑεν. 

5: [[Φ. ἐγὼ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν᾽. ὦ πάτερ, θ8ῦ 
ὑποδραμοῦσα προσβαλεῖν διὰ χρόνου" 

ποϑῶ γὰρ ὄμμα δὴ σόν. ὀργισϑῆῇς δὲ μή.] 
ΚΑ. ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, χρή" φιλοπάτωρ δ᾽ ἀεί ποτ᾽ εἶ 

μάλιστα παίδων τῷδ᾽ ὅσους ἐγὼ ὕτεκον. 

ΙΦ. ὦ πάτερ, ἐσεῖδόν σ᾽ ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ. 640 
4ΓΑ͂. καὶ γὰρ πατὴρ δέ᾽ τόδ᾽ ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν λέγεις. 

ΙΦ. χαῖρ᾽" εὖ δέ μ᾽’ ἀγαγὼν πρὸς σ᾽ ἐποίησας. πάτερ. 
4Γ4. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ. τέκνον. 
ΙΦ. ἔα’ 

ὡς οὐ βλέπεις ἕκηλον ἄσμενός μ᾽ ἰδών. 
414. πόλλ᾽ ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτῃ μέλει. θ4ὅ 
ΙΦ. παρ᾽ ἐμοὶ γενοῦ νῦν, μὴ ᾿πὶ φροντίδας τρέπου. 

4Γ4. ἀλλ᾽ εἰμὴ παρὰ σοὶ νῦν ἅπας κοὐκ ἄλλοϑι. 
ΙΦῷ. μέϑες νυν ὀφρὺν ὄμμα τ᾽ ἔκτεινον φίλον. 

4Γ4. ἰδού, γέγηθά σ᾽ ὡς γέγηϑ᾽ δρῶν, τέκνον. 

620 τῆς Νηρῇδος] Αθηη]τυβ Ρογύαβ, νηρηῖδος 1,, νηρηΐδος Ῥ, νηρῃ- 
δος Ῥ"͵ ϑεᾶς Νηρῇδος Οεἰδίογα 627 καϑίστω)] Μαεαγκὶαπα, κάϑησο 1, ἘΠ 
δεῦρ᾽ ἐμοῦ Ἡθπηπηρ' 6029 δός] ϑές Οδιηρου 681 ο ΠΡ Υ ΡῈ 
082 πρὸς στέρνα] στέρνοισιι. ἨΘΙτηβοοίμ | προσβαλῶ ῬοΟΙΒΟΝ 088 ἀγα- 
μέμνων (ὦ ἴῃ Τ88. 501. τῇ. 8 αὖ νΙἀθύατ) 7) 686 περιβαλεῖν ῬΟΥΙΒΟΗ 
0817 δὴ διρτῶ ν. δαά. 17.3:}}35 | ὀργισϑεὶς , ὀργισϑῆς Ῥϑ 088 Δρὸ- 
ΤΩΘΙΠΠΟΠ15. πούδιη ρυϑθῆραπὺ 7... οουγοχιὺ Ρούβοι |[ χρὴ ...Ὁ, χρῶ 5 
089 τῷδ᾽ Βοίμθ, τῶνδ᾽ 1, Ὁ | τέκον 1, Ἐν, τέκνον Ρ 6θ42 προσεποίη- 
σοὺς ΤΡ ΘΟ ΠΣ 6044---ΟΤ7 ἸΙπθο 185 ρυδϑῆρσυπῦ 7... αὐδ8 ἴῃ ποῦύδϑ 
τηαίοωνιὺ 3 044 βλέπεις μ᾽ Ῥ | ἕκηλον] ΒΙοιηῆο]ᾶ, εὔκηλον ΤΡ 
046 στρατηλάτει 1,}Ὲ, δι ΥΘΒ0Υ., ΠΟῚ ΟΟΥΤ. 1,3, στρατηλάτη Γ᾿ 6406 παρ 
ἐμοῦ (παρ᾽ 48]. οὖ πρὸς ΒΌΡΘΥΙΒΟΥ. τη. 3) ' | μὴ] Βδτπθ5, καὶ μὴ 109Ὀ᾿ 
φροντίδας 1,}8, φροντίδα, αὖ νϊάοίαν,  ([οτὖ. φροντίδ᾽ ἐκτρέπου) 
647 εἶμι 1,!Ῥ, εἰμί 3 648 νῦν 1,, νυν Ῥι Βρθυβου. δὴ .᾿" 
649 γέγηθϑά σ᾽ ὡς γέγηϑ᾽] Μύβρτανα (γέγηθά γ᾽ ὡς γέγηθα σ᾽ Μαγκ- 
Ἰδη 4), γέγηϑ᾽ ἕως γέγηϑα σ᾽ 1} 
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Ιῷ. κἄπειτα λείβεις δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων σέϑεν; θὕ0 

ΑΓΆ4. μακρὰ γὰρ ἡμῖν ἡ ̓ πιοῦσ᾽ ἀπουσία. 

ΙΦ. οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι φής. οὐκ οἶδα, φίλτατ᾽ ἐμοὶ πάτερ. 
4Γ4. συνετὰ λέγουσα μᾶλλον εἰς οἶκτόν μ᾽ ἄγεις. 
Ιῷ. ἀσύνετά νυν ἐροῦμεν, εἰ σέ γ᾽ εὐφρανῶ. 

4ΓάΑ. παπαῖ. τὸ σιγᾶν οὐ σϑένω" σὲ δ᾽ ἤνεσα. θδῦ 
Ιῷ. μέν᾽, ὦ πάτερ, κατ᾽ οἶκον ἐπὶ τέκνοις σέϑεν. 
4Γ4. ϑέλω γε᾽ τὸ ϑέλειν δ᾽ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι. 
ΙΦ. ὄλοιντο λόγχαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά. 

“ΓΑ. ἄλλους ὀλεῖ πρόσϑ᾽ ἁμὲ διολέσαντ᾽ ἔχει. 

ΙΦῷ. ὡς πολὺν ἀπῆσϑα χρόνον ἐν Αὐλίδος μυχοῖς. 660 
“44. καὶ νῦν γέ μ᾽ ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν. 

Ιῷ. ποῦ τοὺς Φρύγας λέγουσιν ὠκίσϑαι. πάτερ; 
ΑΓΆά. οὗ μήποτ᾽ οἰκεῖν ὥφελ᾽ ὃ Πριάμου Πάρις. 
Ιῷ. μακρὰν ἀπαρεῖς. ὦ πάτερ, λιπὼν ἐμέ. 
4Γ4. ἐς ταὐτόν, ὦ ϑύγατερ, ἥκεις σῷ πατρί. θθ 

Εν φεῦ" 

εἴϑ᾽ ἦν καλόν μοι σοί τ᾽ ἄγειν σύμπλουν ἐμέ. 
41[ΓΓ4. ἔτ᾽ ἔστι καὶ σοὶ πλοῦς, ἵνα μνήσῃ πατρός. 

ΙΦ. σὺν μητρὶ πλεύσασ᾽ ἢ μόνη πορεύσομαι; 

4Γ4. μόνη, μονωθεῖσ᾽ ἀπὸ πατρὸς καὶ μητέρος. 

ΙΦῷ. οὔ πού μ᾽ ἐς ἄλλα δώματ᾽ οἰκίξεις, πάτερ; 070 
4ΓΆ4ἅ. ἔασον. οὐ χρὴ τοιάδ᾽ εἰδέναι κόρας. 

ΙΦ. σπεῦδ᾽ ἐκ Φρυγῶν μοι. ϑέμενος εὖ τἀκεῖ, πάτερ. 

4ΓΑ4. ϑῦσαί με ϑυσίαν πρῶτα δεῖ τιν᾽ ἐνθάδε. 

θῦ2-- 67 5υαβροοῦ (652---Οὅδ ἀο]οῦ ιπᾶονῖ, 651 5αᾳ. Ἐπρ] ΔΑ) 
052 ὃ φής Ηθεΐμ | ἐμοὶ] ὦ Μαγκίαθπαὰ 68 μᾶλλόν μ᾽ εἰς οἶκτον ἄγεις 
ῬΕ ρον ΠΣ 604 νῦν 1,, μέν Ῥ, μέν γ᾽ ῬΞ 060 σέϑεν] πάτερ Ηρο:- 
ΤΩΘΉΠ θ᾽ ϑέλω, τὸ δὲ ϑέλειν οὐκ ΘΟΔΙΠΡΟΥ | τὸ τελεῖν ΜΑΥΚΙΔηᾶ | 
ἔονῦ, ϑέλω: τὸ δ᾽ ἔργον οὐκ ἔχων ἀναίνομαι 009 πρόσϑ' ἅμς Ῥ, πρό- 
σϑεν ἄμε 1," 660 ἀπῆσϑα 1,.08, ἀπῆλϑα 661 γ᾽ ἔμ᾽ 1} 
062 ποῦ τοὺς) ποῦ γῆς ἘΠΤΉΒ]ΘΥ, ἴον. ποῦ καὶ [ ὠκίσϑαι] Ῥογβοι, ὠκῆ- 
σϑαι ΤΠ0 664 μακρὰν 1,., μακράν γ᾽ 1,2] ἀπαρεῖς] 50.081, ἀπαί- 
Ὥδις ΤΡ θ6ὅ 5ᾳ. ἀο]οὺ ῬαΙθΥ 00ὅ σύ 8ϑ᾽ ροβϑῦ ϑύγατερ δαά. 1,5, 
ΒΌΡΘΥΒοῦ. 5, ἔοτύ. ἐς ταὐτόν, ὦ παῖ, φροντίδων ἥκεις πατρί 660 εἴθ᾽ 
15, εἴσϑ᾽ αὖ νἱὰά. Ρ 661 ἔτ᾽ ἔστι] Ῥογβοπ, αἰτεῖς τί; 1, ]) πλοῦς] 
ΒΌΡΘΙΒΟΥ. ἔσται Ῥ5| ἵναμνήση 17. ΒαρΘΙΒου. ὑπὸ 1,3, ἵν᾽ εὖ μνήσῃ Βυτ- 
9685 6069 μονοϑεῖσ ᾿, οοὐν. ἢ 6710 οὔ: ποῦ μ᾽ εἰς 1,. εἰς ἴῃ ἐς 
ΟΟΥΤ. 1.5, οὐ ποῦ μ᾽ εἰς Ῥ' ἦ που μ᾽ ἐς 5 [οτῦ. οἰκιεῖς 671 ἔασον] 
ΒΙοιηῇ6]α, ἔα νε 1,.}, ἔα γέ τ᾽ ῬΞΊ τοιάδ᾽] ΜαεγκΙδηά, τοι τάδ᾽ ΤΡ 
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ΙΦ. ἀλλὰ ξὺν ἱδξροῖς χρὴ τό γ᾽ εὐσεβὲς σκοπεῖν. 

4Γ4Α. εἴσῃ σύ" χερνίβων γὰρ ἕστήξῃ πέλας. θὁτῦ 

ΙΦ. στήσομεν ἄρ᾽ ἀμφὶ βωμόν, ὦ πάτερ. χορούς. 

ΑΓΆΑ. ξηλῶ σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν. 
χώρει δὲ μελάϑρων ἐντός" ὀφϑῆναι κόραις 

πικρόν᾽ φίλημα δοῦσα δεξιάν τέ μοι. 

μέλλουσα δαρὸν πατρὸς ἀποικήσειν χρόνον. 680 
ὦ στέρνα καὶ παρῇδες, ὦ ξανϑαὶ κόμαι. 
ὡς ἄχϑος ἡμῖν ἐγένεϑ᾽ ἡ Φρυγῶν πόλις 

Ἑλένη τε παύω τοὺς λόγους" ταχεῖα γὰρ 
νοτὶς διαίνει μ᾽ ὀμμάτων ψαύσαντά δου. 

ἴϑ᾽ ἐς μέλαϑρα. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε, 08 

“ήδας γένεϑλον, εἰ κατῳκτίσϑην ἄγαν, 

μέλλων ᾿4χιλλεῖ ϑυγατέρ᾽ ἐκδώσειν ἐμήν. 
ἀποστολαὶ γὰρ μακάριαι μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 

δάκνουσι τοὺς τεκόντας. ὅταν ἄλλοις δόμοις 

παῖδας παραδιδῷ πολλὰ μοχϑήσας πατήρ. 690 

ΚΩ. οὐχ ὧδ᾽ ἀσύνετός εἰμι, πείσεσϑαι δέ μὲ 
καὐτὴν δόκει τάδ᾽, ὥστε μή σε νουϑετεῖν, 
ὅταν σὺν ὑμεναίοισιν ἐξάγω κόρην" 

ἀλλ᾽ ὃ νόμος αὐτὰ τῷ -χρόνῳ συνισχνανεῖ. 

τοὔνομα μὲν οὖν παῖδ᾽ οἶδ᾽ ὅτῳ κατήνεσας, 69 
γένους δὲ ποίου χὡπόϑεν, μαϑεῖν ϑέλω. 

4Γ4. Δϊγινα ϑυγάτηρ ἐγένετ᾽ ᾿Δἀσωποῦ πατρός. 
Κ4. ταύτην δὲ ϑνητῶν ἢ ϑεῶν ἔξευξε τίς; 

4314. Ζεύς" Αἰακὸν δ᾽ ἔφυσεν, Οἰνώνης πρόμον. 

ΚΑ. τὰ δ᾽ Αἰακοῦ παῖς τίς κατέσχε δώματα; τ00 

43Γ 4. Πηλεύς" ὃ Πηλεὺς δ᾽ ἔσχε Νηρέως κόρην. 
ΚΑΊ. ϑεοῦ διδόντος, ἢ βίᾳ ϑεῶν λαβών; 

6014 τό γ᾽ 1,, τόδ᾽ ΄ εὐσεβὲς] Τογῦ. αἴσιον Οτῦ ἑστήξει ᾿, ὃι ἴῃ 
Ἢ ΟΟΥΤ. τῇ. 1 ν6] 8, ἕστήξεις ΕΠ]ΤΊΒ]ΘΥ 611 ἤ με 1)ὉῈ ἣ “μὲ 5 
018 5αᾳ. ἐντὸς ὀφϑῆναι κόραις, πικρὸν γα]ρο, οογγοχιὺ ΕπρΊ μα 679 τέ 
μοι} Μαύμϊδθ, τ᾽ ἐμοὶ 7} 680 ἀο]οὺ Ἐπρ]απα 681 παρηίδες Τ9}9Ρ 
(σ 1. 6. συνίξζησις Βροιβου. 1.3) 082 ὑμῖν Μυδρτᾶνθ 684 διαίνει] 
Ηρουνογάθῃ, διώκει 7) θδθ8 τόδε πρᾶμα 680 ἄταν Ὁ, ἄγαν 5 
688 [ουὺ. μακάριοι 694 συνισχνανεῖ ΘΗΠΟΉγΙΠΙ5 (συνισχανεῖ ΗΘ’), 
συνανίσχει 1,.Ὀ, συνανίσχεται 1,5, συνισχάνει ΓΞ 696 δ΄ ὁποίου Ῥοτ- 
580). 971 ἐγένατ᾽ Ρ Ττ00 τὰ] Ε]ΙΒΙΘυ, τοῦ ΠΡ Τ01---188 11π60]88 
Ῥιδθῆχαθ ἴῃ 7. Τ02 ϑεοῦ] τίνος ἘΠ]ΠτΉ5]6Υ, ἔοτύ. πατρὸς  ϑεὸν λαβών: 

Ῥούβομ, ἴοτύ. ϑεὰν ἁνήρ: 
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ΑΓΆΑ. Ζεὺς ἠγγύησε καὶ δίδωσ᾽ ὁ κύριος. 

ΚΑ. γαμεῖ δὲ ποῦ νιν; ἦ κατ᾽ οἶδμα πόντιον; 
4ΓΆ4Ά. Χείρων ἵν᾽ οἰκεῖ σεμνὰ Πηλίου βάϑρα. Τοῦ 

ΚΑ. οὗ φασι Κενταύρειον ὠκίσϑαι γένος: 
4ΓΆΑ. ἐνταῦϑ᾽ ἔδαισαν Πηλέως γάμους ϑεοί. 

ΚΑ. Θέτις δ᾽ ἔϑρεψεν ἢ πατὴρ ᾿Αχιλλέα; 

4Γ4. Χείρων. ἵν᾽ ἤϑη μὴ μάϑοι κακῶν βροτῶν. 

Ἡτυῖ,. φεῦ" 

σοφός γ᾽ ὁ ϑρέψας χὼ διδοὺς σοφώτερος. 110 

4 4. τοιόσδε παιδὸς σῆς ἀνὴρ ἔσται πόσις. 

ΚΑ. οὐ μεμπτός. οἰκεῖ δ᾽ ἄστυ ποῖον ᾿Ελλάδος: 
4Γ4. ᾿Δπιδανὸν ἀμφὶ ποταμὸν ἐν Φϑίας ὅροις. 

ΚΑ. ἐκεῖσ᾽ ἀπάξει σὴν ἐμήν τε παρϑένον; 
4ΓΆ4. κείνῳ μελήσει ταῦτα, τῷ κεκτημένῳ. 11 

ΚΑ. ἀλλ᾽ εὐτυχοίτην. τίνι δ᾽ ἐν ἡμέρα γαμεῖ; 
4Γ 4. ὅταν σελήνης εὐτυχὴς ἔλϑῃ κύκλος. 

ΚΑ. προτέλεια δ᾽ ἤδη παιδὸς ἔσφαξας ϑεᾷ: 

4Γ4. μέλλω: ᾽πὶ ταύτῃ καὶ καϑέσταμεν τύχῃ. 
ΚΑ. κἄπειτα δαίσεις τοὺς γάμους ἐς ὕστερον; 120 

4Γ4. ϑύσας γε ϑύμαϑ'᾽ ἁμὲ χρὴ ϑῦσαι ϑεοῖς. 

ΚΑ. ἡμεῖς δὲ ϑοίνην ποῦ γυναιξὶ ϑήσομεν; 
4Γ4. ἐνθάδε παρ᾽ εὐπρύμνοισιν ᾿“ργείων πλάταις. 
ΚΑ. κάλῳς ἐν ἀγκύραις τε᾽ συνενέγκοι δ᾽ ὅμως. 

4Γ4. οἶσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ γύναι; πιϑοῦ δέ μοι. Τοῦ 
ΚΑ. τί χρῆμα; πείϑεσθαι γὰρ εἴϑισμαι σέϑεν. 

ΑΓΆΑ. ἡμεῖς μὲν ἐνθάδ᾽, οὑπέρ ἐσϑ'᾽ ὁ νυμφίος, 
ΚΑ. μητρὸς τί χωρὶς δράσεϑ'᾽, ἁμὲ δρᾶν χρεών; 

108 ον. κάκδίδωσ᾽ 104 ἢ ΠΡ 106 Πηλίου] Οδπίον, πη- 
λείου ΠΡ τ00 ὠκίσϑαι] Ῥούϑοπ, οἰκεῖσϑαι Π"}Ρ ΤἠῸ9 μάϑοι] Μυ8- 
στῶνθ, μάϑη ΤΡ 110 σοφωτέροις Μυβργῶνα 110 εὐτυχοίτην!" 
ΑΘ] 1π5 Ῥογύαβ, εὐτυχείτην ΠΡ Τ11 εὐτυχὴς) ἐντελὴς Μύδβρτανο, ξοσί. 
εὐτυκὴς. Οἷγ. Η65. ᾿εὐτυκές" εὐποίητον 119 μέλλω ἐπὶ (γ᾽ ϑιρτῶ 1π- 
ΒΘΥαΙὺ τη. 8) Ρ 120 εἰσύστερον 1,0 ἐσύστερον 7," }ἢῈἘ5 Τ21 ἁμὲ χρὴ] 
Ῥογβοη, ἅ μ᾽ ἐχρῆν 10, ἅπερ μ᾽ ἐρχῆν 1755 122 δαίσομεν Νδυοκ 
124 κάλῳς ἐν ἀγκύραις] Α. Ῥα]ηθΥ, καλῶς (καλῶς δ᾽ ΡῚ ἀναγκαίως ΠΡῚ 
συνενέγκοι] 1,. Πιπαοτῖ, συνένεγκαι ΠΡ 120 πείϑεσϑαι (αι 1ῃ Τϑ8. 
ΒΟΥ, τὴ. 8) 7. εἴθισμαι 10}, εἴϑισμ᾽ ἐκ 1,5, εἴϑισμαι κα Ῥούβοη | εἰϑίο- 
μεσϑ'ά σοι δττήδημ, εἴϑισμαι πόσει Ἠδυθηρ 121 186 βουιρύαβ θϑῦ ἴῃ 
ΡῬ, αἰύογαση ἀο]ονὺ 8 128 ἄμε 1,, ἄν μὲ , ἃ μὲ "͵, ἁμὲ ΜαεαγκΙδπά, 
ὧν μὲ ΠοΙΒκο 
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4Γ 4. ἐκδώσομεν σὴν παῖδα Ζαναϊδῶν μέτα. 

ΚΑ. ἡμᾶς δὲ ποῦ χρὴ τηνικαῦτα τυγχάνειν; 180 

414. χώρει πρὸς 4ργος παρϑένους τε τημέἕλει. 

ΚΙ. λιποῦσα παῖδα; τίς δ᾽ ἀναδσχήσει φλόγα; 

414. ἐγὼ παρέξω φῶς ὃ νυμφίοις πρέπει. 

ΚΊ. οὐχ ὃ νόμος οὗτος οὐδὲ φαῦλ᾽ ἡγητέα. 

4ΓΆ4. οὐ καλὸν ἐν ὄχλῳ σ᾽ ἐξομιλεῖσϑαι στρατοῦ. 18ὅ 
ΚΑ. καλὸν τεκοῦσαν τἀμά γ᾽ ἐκδοῦναι τέκνα. 

41Γ4. καὶ τάς γ᾽ ἐν οἴκῳ μὴ μόνας εἶναι κόρας. 
ΚΑ. ἐχυροῖσι παρϑενῶσι φρουροῦνται καλῶς. 

4Γ4. πιϑοῦ. ΚΑ. μὰ τὴν ἄνασσαν ᾿Ζ4ργείαν ϑεάν. 
ἐλϑὼν δὲ τἄξω πρᾶσσε, τἀν δόμοις δ᾽ ἐγώ. 140 
[ἃ χρὴ παρεῖναι νυμφίοισι παρϑένοις.] 

4Γ4. οἴμοι: μάτην ἦξ᾽. ἐλπίδος δ᾽ ἀπεσφάλην, 

ἐξ ὀμμάτων δάμαρτ᾽ ἀποστεῖλαι ϑέλων. 
σοφίξομαι δὲ κἀπὶ τοῖσι φιλτάτοις 

τέχνας πορίζω, πανταχῇ νικώμενοο. 14 

[ὅμως δὲ σὺν Κάλχαντι τῷ ϑυηπόλῳ 
κοινῇ τὸ τῆς ϑεοῦ φίλον, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ εὐτυχές. 

ἐξιστορήσων εἶμι. μόχϑον ᾿Ελλάδος.] 
χρὴ δ᾽ ἐν δόμοισιν ἄνδρα τὸν σοφὸν τρέφειν 

γυναῖκα χρηστὴν κἀγαϑήν, ἢ μὴ τρέφειν. 750 

ΧΟ. ἥξει δὴ Σιμόεντα καὶ βίσορῃ. 

δίνας ἀργυροειδεῖς 

ἄγυρις ᾿Ελλάνων στρατιᾶς 

ἀνά τε ναυσὶν καὶ σὺν ὅπλοις 

Ἴλιον ἐς τὸ Τροίας δῦ 

Φοιβήιον δάπεδον, 

1381 ἄργους Ῥ, ἄργος ῬΞ) παρϑένων Ἠρδγνογάθη 784 οὐδὲ φαῦλ᾽ 
ἡγητέα] 'ΤΌοΙκον, σὺ δὲ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε 1} ἴ86 τἀμά μ᾽ Μαγκαπα 
188 ἐχυροῖσι͵ 50Υ1081, ὀχυροῖσι ΤΡ 189 μὰ, Βύρουβοσ, οὔ, 1, 1 ἔοσῦ. 
ϑεόν. Οἴν. Ττο. 238 7140 δὲ 0 γε 1,3 (γ ἴπ γ88., Γπθγαῦ 81π6 ἀπῦιο δὲ) 
141 ἀο]ονὺ ΜοὰκΚ 142 οἴμοι, μάτην ἢξ᾽] μάτην ἐτόξευσ᾽ Βαγρθδ, ταϑ] τη 
οἴμοι. 1 μάτην ἐτόξευσ᾽ 146---148 αἀο]ονγιῦ ΜοπΚ 141 κοινῇ ἀρο]ονιῦ 
7,2] οἴλον ΤΡ ἰλοῦ γ᾽ ΤΕΣ 148 ἐξιστορήσων (ι 6Χ 8 οογτοοίαϊῃ 
νἱαθῦμγ, στ ἴῃ 110. ἃ τη. 8) 1,.}} μόχϑων !, μόχϑον 5 0 τρέφειν] 
γαμεῖν ΠΘΥΙΏΘΠΗ τῦά4 ἀνὰ 17, σὺν ϑΌροΥΒοΥ. 1.3 ναυσὶ 1, {88 δἴξ 
1,.Ρ, ἐς Ῥ5]) ἐς τὸ] ἔς τε Βοίῃθ 

ἷ 
᾿ 
[ 
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τὰν Κασάνδραν ἵν᾽ ἀκούω 
ῥίπτειν ξανϑοὺς πλοκάμους 

χλωροκόμῳ στεφάνῳ δάφνας 

κοσμηϑεῖσαν. ὅταν ϑεοῦ : 700 

μαντόσυνοι πνεύσωσ᾽ ἀνάγκαι. 

στάσονται δ᾽ ἐπὶ περγάμων δηὐβύυ. 

Τροίας ἀμφί τὸ τείχη 

Τρῶες, ὅταν χάλκασπις ΄4ρης 

πόντιος εὐπρώροιο πλάτας τοῦ 

εἰρεσίᾳ πελάξῃ 

Σιμουντίοις ὀχετοῖς, 

τὰν τῶν ἐν αἰϑέρι δισσῶν 

ΖΔΙιοσκούρων ᾿Ελέναν 
ἐκ Πριάμου κομίσαι ϑέλων ττο 

ἐς γᾶν “Ελλάδα δοριπόνοις 

ἀσπίσι καὶ λόγχαις ᾿Δ4χαιῶν. 

[Πέργαμον δὲ Φρυγῶν πόλιν 

λαΐνους περὶ πύργους 

κυκλώσας άρει φονίῳ., ττῦ 

λαιμοτόμους κεφαλὰς 

σπάσας. πόλισμα Τροίας 

πέρσας κατάκρας πόλιν, 

ϑήσει κόρας πολυκλαύστους 

δάμαρτά τε Πριάμου. 780 

ἁ δὲ Διὸς “Ἑλένα κόρα 

πολύκχκλαυτος ἐσεῖται. 

19 χλωροκόμου ΕὙϊΟΖΒΟΒΘ 1600 κοσμηϑεῖσαν (ει ΘΧ ἡ ἴδοιῦ τη. 1 
γ6] 8) Ρ 101 παντύσυνοι ᾿ | πνεύσωσ᾽ 1, 568 σ᾽ ἴῃ τϑ. 501. 7.5 | 
πνεύσωσιν αὖραι Ε'. αα. ϑομτηϊαὺ Τἠ68 τείχη εἰ οχ υ ἔδοίο 1, | Τρῶες] 
Φρύγες Ἠδητηδηη 70 πόντιος] ἅλιος Ἠθητίδημ, πάνοπλος ϑῥαα{ῥιμπθ]]ουῚ 
εὐπρῴροιο] 5011081, εὐπρώροισνε [24 εὐπρώροισι Ῥ΄Ὶ] πλάτας] 5ο11ρ8ὶ], πλά- 
ταις ΠΡ 1601 σιμουντείοις 7 ΤΤ1 δοριπόνων ΚιτΟΒΠΟΗΙ͂ 178---788 
ἀο]ονιὺ Παυύαπρ' (181 --- 188 ἀδιηπανιῦ Μομκ, 180---788 Ἡθυτηδπη, τ70---188 
λαιμοτόμους... προλιποῦσα οἰθοιὺ ΚΙΤΟΠΠΟΗ) 1τ4 λαίνους (ϑοτρύο αἵ 
ΒΌΡΘΟΥ ν οὖ ἴπ τηϑῦρ. ὕρα τη. 2) 11, ἡτῦ ἄρει (δι ΥΘ50Υ. γ6] 6χ ὡ ΘΟ. 
τη. 2) 17, φονίω 1.,:Ῥ. φοινίω Ῥ" [Ἄρης φόνιος Μεαγκ]απά 1τ0 λαιμο- 
τόμους 1 ὁ δυῖθ τ ἴῃ ἡ ταῦὖ. 5 ττῖ σπάσας] ἴον. δαΐξας 
119 ὅρα γρταρῆχιὺ 08 | πολυκλαύτους ΑἸάΙη8 182 πολύκλαυστος 1,, δ 
ογαβιὺ 1,3 

τπντῖρίαο5, Τρμϊροηΐω Αὐ] θη 515, 8 



94 ἘΥΡΙΠΙΔΟΥῪ 

πόσιν προλιποῦσα.) μήτ᾽ ἐμοὶ 

μήτ᾽ ἐμοῖσι τέκνων τέχνοις 

ἐλπὶς ἅδε ποτ᾽ ἔλϑοι, 18 
οἵαν αἷ πολύχρυσοι 

“υδαὶ καὶ Φρυγῶν ἄλοχοι 

στήσουσι παρ᾽ ἱστοῖς 

υυϑεῦσαι τάδ᾽ ἐς ἀλλήλας" 

τίς ἄρα μ᾽ εὐπλοκάμου κόμας 190 
ῥῦμα δακρυόεν τανύσας 

πατρίδος ὀλλυμένας ἀπολωτιεῖ:; 

διὰ σέ, τὰν κύκνου δολιχαύχενος γόνον, 

εἰ δὴ φάτις ἔτυμος. 

ὡς ἔχυεν “ήδα 19 

ὄὕρνιϑι πταμένῳ 

Διὸς ὅτ᾽ ἀλλάχϑη δέμας, 

εἶτ᾽ ἐν δέλτοις Πιερίσιν 
μὖϑοι τάδ᾽ ἐς ἀνθρώπους 

ἤνεγκαν παρὰ καιρὸν ἄλλως. 800 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ. 

ποῦ τῶν ᾿Ζχαιῶν ἐνθάδ᾽ ὃ στρατηλάτης: 
τίς ἂν φράδσειξ προσπόλων τὸν Πηλέως 

ξητοῦντά νιν ταῖσδ᾽ ἐν πύλαις ᾿Δ4χιλλέα; 
οὐκ ἐξ ἴσου γὰρ μένομεν Εὐρίπου πέλας. 

οὐ μὲν γὰρ ἡμῶν ὄντες ἄξυγες γάμων 80 
οἴκους ἐρήμους ἐκλιπόντες ἐνθάδε 

ϑαάσσουσ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς. οἱ δ᾽ ἔχοντες εὔνιδας 

718854. ἐμοὶ μήτ᾽ (μα ] πὰ μηδ᾽) ἐμοῖσι, τέκνοις (γΘΥ00 18 μήτ᾽ οὐ τέκνων 
ἀ 6] 615) οἱτη Ἡθιγηθηη {84 τέλχνοις (εν ΒΌΡΘΙ σ᾽ 844. γ6] γϑβου. τῇ. 2) 1), 

188 54. ογῦ. μυϑεύουσι παρ᾽ ἱστοῖς (οοίογ]5. Δ 6]6 15) 190 ὅρα ρῬτϑθ- 
ἢχιῦ Ρὴ | εὐπλοκάμου] Μτβρταᾶνθ, εὐπλοκάμους ΠΡ 191 ῥῦμα] Ησ:- 
τη, ἔρυμα 7: | δακρυόεν τανύσας Ὁ, δαχρυόεντ᾽ ἀνύσας ἘΞ 
192 ὀλλυμένας] γίαταύ, οὐλομένας {Ὁ}, ὀλομένας ΜοπΚ 198 γονὰν 
Βοίμθ 196 ἔκυεν)] Ῥιύζιον, ἔτυχε 1,, ἔτυχεν 1.5 ἢ 196 ὄρνιϑι 
πταμένῳ] Μαεικαπᾶ, ὄρνιϑ᾽ ἱπταμένω 17:0 Ἰοτίαββθ πλαϑεῖσα πταμένῳ 
(πλαϑεῖσ᾽ ὄρνιϑι πταμένῳ Μομκ, μιχϑεῖσα πταμένῳ ἘπιΡ]Δ πα) 791 ἦλ- 
λάχϑη Μοπκ 198 πιερίσι 1,, πιξροῖσι, ταῦ. ἴῃ πιερίσι Ρ 801 ποῦ] 
οὐ Τὶ, απ. Βομυηϊαῦ, ἔοσύ. εἰ τῶν ᾿ἀχαιῶν ἔνδον ὃ στρατηλάτης 802 τῶν 
78, ΤΡ 2.1}. δ δι: 808 ταῖσδ᾽] Ε΄. απ. Βομτηαύ, παῖδ᾽ ΖΡ 804 εὐρίπ- 
σου ' πέλας] Βδῖπαβ, πύλας ΠΡ 806 ἐρίμους , ἐρήμους Ῥ 
807 ἀκταῖς] ΜαγκΙαπα, ἀκτὰς 1. 
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καὶ παῖδας" οὕτω δεινὸς ἐμπέπτωκ᾽ ἔρως 
τῆσδε στρατείας ᾿Ελλάδ᾽ οὐκ ἄνευ ϑεῶν. 
τοὐμὸν μὲν οὖν δίκαιον ἐμὲ λέγειν χρεών, 810 
ἄλλος δ᾽ ὃ χρήζων αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ φράσει. 
γῆν γὰρ λιπὼν Φάρσαλον ἠδὲ Πηλέα 

μένω ᾽πὶ λεπταῖς ταισίδ᾽ Εὐρίπου πνοαῖς, 

Μυρμιδόνας ἴσχων οἱ δ᾽ ἀεὶ προσκείμενοι 
λέγουσ᾽ " ̓̓ Δχιλλεῦ, τί μένομεν; πόσον χρόνον 81 

ἔτ᾽ ἐχμετρῆσαι χρὴ πρὸς ᾿Ιλίου στόλον; 

δρᾶ δ᾽, εἴ τι δράσεις, ἢ ἄπαγ᾽ οἴκαδε στρατόν, 
τὰ τῶν ᾿Δτρειδῶν μὴ μένων μελλήματα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ. 

ὦ παῖ ϑεᾶς Νηρῇδος, ἔνδοϑεν λόγων 

τῶν σῶν ἀκούσασ᾽ ἐξέβην πρὸ δωμάτων. 820 

ΑΧ. ὦ πόεινι᾽ αἰδώς, τήνδε τίνα λεύσσω ποτὲ 
γυναῖκα. μορφὴν εὐπρεπῆ κεχτημένην; 

ΚΑ. οὐ ϑαῦμά σ᾽ ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οἷς μὴ πάρος 

προσῆκες" αἰνῶ δ᾽ ὅτι σέβεις τὸ σωφρονεῖν. 
ΑΧ. τίρ δ᾽ εἶ; τί δ᾽ ἦλθες ΖΔαναϊδῶν ἐς σύλλογον, 82ῦ 

γυνὴ πρὸς ἄνδρας ἀσπίσιν πεφραγμένους: 

ΚΑ. Λήδας μέν εἰμι παῖς, Κλυταιμήστρα δέ μοι 

ὄνομα, πόσις δέ μοὐστὶν ᾿Ζ4γαμέμνων ἄναξ. 
ΑΧ. καλῶς ἔλεξας ἐν βραχεῖ τὰ καίρια. 

αἰσχρὸν δέ μοι γυναιξὶ συμβάλλειν λόγους. 880 

- 

808 καὶ παῖδας] Μυβρτᾶνο, ἄπαιδες ΤΡ 809 ᾿Ελλάδ᾽  ϑ'οδ!ρου, 

Ἑλλάδι γ᾽ ῬΙ,. 586 Ἰιδογαβ ἐν γ᾽ ἴῃ τ88. 801. 7.53 [ στρατείας οὐκ ἄνευ 
ϑεῶν τινος ΕΠ]ΤΉΒΙΘΥ 812 φαρσάλιον 2.0 φάρσαλον ΓΞ [| ρμοβὺ Πυμπο 
ν. ἴθ Ρ ἴῃ ἢπθ οοϊατηηδθ {165 1686 νϑοιδθ, 88 ΤὈΌΤΙΟΔΙΟΥ ΥὈΌΤΔΒ 
τϑααϊαιῦ 812---818 βαβρθοῦϊ (810---818 ἀο]οὺ Οοπιηρίοπμ). Οἴν. 10 56. 
818 ταισίδ᾽ ΒΙοτηῆθ]α, ταῖσδε γ᾽ ΠΟ | εὐρίππου 17, εὐρίπου 1,3 
814 οἱ δ᾽] Μοηϊς, οἵ μ᾽ 1. 81 πόσον] αὖ οδὖ 1ῃ ΠΌγῸ Οδπίαθτ., ΜΟηΚ, 
ποῖον Π7Π:}ὃὉ 5810 ἰλίου 1, Ῥ, ἴλιον 1,51} τὸν ᾽Ιλίου στόλον ἘϊπρΊ ηα, ἔοτῦ. 
ἐχμετρεῖν χρὴ τὸν πρὸς Ἴλιον στόλον 817 δῦ δ᾽] Πῖχ. δρᾶ ΤΡ 
δρᾶ γ᾽ ῬΞΊ ἄπαγ᾽ 1,Γ ἴπαγ᾽ ΤΡΞΖ 818 μελλήματα 1,4 μελήματα Ῥ5 
819 νηρηΐδος 1,.Ὶ νηρῆδος 1,5, νηρῇδος 828- --868 ]]πΠΘο]86 ρτδ6- 
ἤχδθ 'ἴπ 7 828 α. οἷς μὴ πάρος προσῆκες" αἰνῶ] Νδαοῖς, οὺὃὺς μὴ πά- 

ρος προσέβης 7 αἰνῶ 1, (ἂν ϑαρογβοῦ. 1.32, οὺς μὴ πάρος προσέβης ἂν 
αἰνῶ ΓΤ, γρ. κατεῖδες ΒΌΡΟΥ προσέβης 501. οὐ ἄν ἀο]ονιὺ ἢ" 82 τίς 
εἶ Βοίπο 826 ἀσπίσι 1,3, ἀσπίσιν 1,3 8217 μκλυταιμνήστρα Π᾿Ὃ 
828 μοι ᾽στιν 7") 829 χὰν βραχεῖ ῬΆΙΘΥ 

ὯΝ 
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ΚΑ. μεῖνον" τί φεύγεις ; δεξιάν τ᾽ ἐμῇ χερὶ 

σύναψον, ἀρχὴν μακαρίων νυμφευμάτων. 

ΑΧ. τί φής; ἐγώ δοι δεξιάν; αἰδοίμεϑ'᾽ ἂν 

᾿ΔἽγαμέμνον᾽, εἰ ψαύοιμεν ὧν μή μοι ϑέμις. 

ΚΑ. ϑέμις μάλιστα, τὴν ἐμὴν ἐπεὶ γαμεῖς 886 
παῖδ᾽, ὦ ϑεᾶς παῖ ποντίας Νηρηίδος. 

ΑΧ. ποίους γάμους φής; ἀφασία μ᾽ ἔχει. γύναι, 

εἰ μή τι παρανοοῦσα καινουργεῖς λόγον. 

ΚΑ. πᾶσιν τόδ᾽ ἐμπέφυκεν, αἰδεῖσθαι φίλους 

καινοὺς ὁρῶσι καὶ γάμου μεμνημένουο. 840 
ΑΧ. οὐπώποτ᾽ ἐμνήστευσα παῖδα σήν, γύναι, 

οὐδ᾽ ἐξ ᾿“τρειδῶν ἦλϑέ μοι λόγος γάμων. 
ΚΑ. τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; σὺ πάλιν αὖ λόγους ἐμοὺς 

ϑαύμαξ᾽ " ἐμοὶ γὰρ ϑαύματ᾽ ἐστὶ τὰ παρὰ σοῦ. 

ΩΧ. εἴκαξε" κοινόν ἐστιν εἰκάξειν τάδε" 84 

ἄμφω γὰρ οὐ ψευδόμεϑα τοῖς λόγοις ἴσως. 

Κ4. ἀλλ᾽ ἦ πέπονθα δεινά; μνηστεύω γάμους 
οὐκ ὄντας. ὡς εἴξασιν᾽ αἰδοῦμαι τάδε. 

ΑΧ. ἴσως ἐκερτόμησε κἀμὲ καὶ σέ τιρ. 

ἀλλ᾽ ἀμελίᾳ δὸς αὐτὰ καὶ φαύλως φέρε. 860 

ΚΑ. χαῖρ᾽" οὐ γὰρ ὀρϑοῖς ὄμμασίν σ᾽ ἔτ᾽ εἰσορῶ. 
ψευδὴς γενομένη καὶ παϑοῦσ᾽ ἀνάξια. 

4Χ. καὶ σοὶ τόδ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ" πόσιν δὲ σὸν 

στείχω ματεύσων τῶνδε δωμάτων ἔδω. 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ. 

ὦ ξέν᾽, Αἰακοῦ γένεϑλον, μεῖνον, ὦ σέ τοι λέγω, 85 
τὸν ϑεᾶς γεγῶτα παῖδα. καὶ σέ, τὴν 4ήδας κόρην. 

ΑΧ. τίς ὃ καλῶν πύλας παροίξας; ὡς τεταρβηκὼς καλεῖ. 

881 μεῖνον]  ΔΙοΙζοηδου, δεινὸν 1," τ᾽] ΜαγκΙδηα, γ᾽ ΠΡ 882 μα- 
καρίων] ΜαΙκΚΙαπα, μακαρίαν ΤΡ 888 αἰδούμεϑ'᾽ 884 ψαύοι- 
μὲν Ἐκ (οτᾶβ. ὧν αὖ να.) 0 ψαύοιμεν ἂν 7 δ8 γαμοῖς 1,.Ῥ, γαμεῖς ϑ 

887 φής] Βαγηθ5, ἔφησϑ᾽ 1Ρ 889 πᾶσι 1,, πᾶσιν 135 840 μεμνη- 
μένους] 64. ΟοΙμτηθ] 1 ηῖδηδ, μεμνημένοις ΠΡ 844 ϑαύματ᾽ ἐστὶ τἀπὸ 
σοῦ Ὠοῦτοθ, ἔογὺ. ϑαύματ᾽ ὧν κλύω σέϑεν 846 γὰρ ἐψευδόμεϑα 
ΘΡΟΡΎΥ. ῬαΙ5. [ ἴον. γὰρ ἐφευδόμεϑα τῶν λόγων 841 ἢ 7. 848 εἴξα- 
σιν, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ἐοίκασιν, 1, τάδε] ἴον. τόδξδι 880 ἀμελεία 1, ἀμελία, 
ΒΌΡΟΥΒΟΥ, ἰωνικῶς διὰ τὸ μέτρον, ᾿Ξ 801 ὄμμασιν ἔτ᾽ 1,}Ὁ, ὄμμασί»ν 
σ᾽ ἔτ᾽ Ῥϑ 8δῦ βΒαα. ϑεράπων 12, πρεσβύτης ΜαγκΙαπα 8566 ὦ] 
ΜαυκΙδηα, ὡς 1] ἔοτι. μείνατ᾽. Οὗ». 8064 8681 ἰοτύ. τεταρβηπὸς βλέ- 
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ΠΡ. δοῦλος, οὐχ ἁβρύνομαι τῷδ᾽ " ἡ τύχη γάρ μ᾽ οὐκ ἐᾷ. 

ΑΧ. τίνος; ἐμὸς μὲν οὐχί" χωρὶς τἀμὰ κἀγαμέμνονος. 
ΠΡ. τῆσδε τῆς πάροιϑεν οἴκων, Τυνδάρεω δόντος πατρός. 860 

ΑΧ. ἕσταμεν" φράζ᾽, εἴ τι χρήξεις, ὧν “μ᾽ ἐπέσχες εἵνεκα. 
ΠΡ. ἦ μόνω παρόντε δῆτα ταῖσδ᾽ ἐφέστατον πύλαις: 
ΑΧ. ὡς μόνοιν λέγοις ἄν, ἔξω δ᾽ ἐλϑὲ βασιλικῶν δόμων. 
ΠΡ, ὦ τύχη πρόνοιά ϑ' ἡμή, σώσαϑ'᾽ οἣς ἐγὼ ϑέλω. 
Α͂Χ. ὃ λόγος ἐς μέλλοντ᾽ ἂν ὥση χρόνον᾽ ἔχει δ᾽ ὄγκον τινά. 80ῦ 

ΚΑ. δεξιᾶς ἕκατι μὴ μέλλ᾽, εἴ τί μοι χρήξεις λέγειν. 
ΠΡ, οἶσϑα δῆτά μ᾽ ὅστις ὧν σοὶ καὶ τέκνοις εὔνους ἔφυν; 
ΚΑ. οἷδά σ᾽ ὄντ᾽ ἐγὼ παλαιὸν δωμάτων ἐμῶν λάτριν. 
ΠΡ. χῶτι μ᾽ ἐν ταῖς σαῖσι φερναῖς ἔλαβεν ᾿Ζγαμέμνων ἄναξ; 

ΚΑ. ἦλϑες εἰς "άργος μεϑ᾽ ἡμῶν κἀμὸς ἦσϑ᾽ ἀεί ποτε. 810 
ΠΡ. ὧδ᾽ ἔχει. καὶ σοὶ μὲν εὔνους εἰμί, σῷ δ᾽ ἧσσον πόσει. 
ΚΑ. ἐκκάλυπτε νῦν ποϑ'᾽ ἡμῖν οὕστινας λέγεις λόγους. 

ΠΡ. παῖδα σὴν πατὴρ ὃ φύσας αὐτόχειρ μέλλει κτενεῖν 

ΚΑ. πῶς; ἀπέπτυσ᾽, ὦ γεραιέ, μῦϑον" οὐ γὰρ εὖ φρονεῖς. 
ΠΡ, φασγάνῳ λευκὴν φονεύων τῆς ταλαιπώρου δέρην. ϑ8τῦ 

ΚΑ. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. μεμηνὼς ἄρα τυγχάνει πόσις: 
ΠΡ. ἀρτίφρων, πλὴν ἐς σὲ καὶ σὴν παῖδα" τοῦτο δ᾽ οὐ φρονεῖ. 

ΚΖ. ἐκ τίνος λόγου; τίς αὐτὸν οὑπάγων ἀλαστόρων; 

ΠΡ. ϑέσφαϑ', ὥς γέ φησι Κάλχας, ἵνα πορεύηται στρατός. 
ΚΑ. ποῖ; τάλαιν᾽ ἐγώ, τάλαινα δ᾽ ἣν πατὴρ μέλλει κτενεῖν. 880 

ΠΡ, Ζαρδάνου πρὸς δώμαϑ᾽. ᾿Ελένην Μενέλεως ὅπως λάβῃ. 

πει. Οἷξ ΑἸο. 1718 8ὅ8 τῶδ᾽, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. ό, 1, βαρύνομαι τῷδ᾽ Ἐ᾿ αα. 
οΒχηαὺ [ γὰρ οὐκ ἐᾷ Δρορυ. Ρδγ18., γὰρ οἰστέα Ἐ'. αι. Βομτηϊαν 860 τῆσδε 
τῆς 1,. τῶνδε τῶν Ρ 861 οὔνεκα 7} δ862- 860 ]]Π60186 ρυϑθῆχδθ 
1 Ρ 862 παρόντε] Βοίμο, πάροιϑεν 1, | ταῖσδ᾽ 1,, παῖκδ᾽ (σ 
Θυαθ) Ρ 868 μόνοιν)] Μαγκ]δηά, μόνοις 10 Ὁ | βασιλικῶν] Μειπῖδο, 
βασιλείων 170" 8604 σώσαϑ'᾽] Μύβργτενο, σώσασ᾽ 1,, σώσας ᾿, σῶσον ἢ 

80ὅ μέλλοντ᾽ ἀνοίσει ΜαΥΚΙαηα, μέλλοντ᾽ ἄνεισι 1611] χρόνον] ἔοτί. 
λόγον ῬῬοϑῦ 860 γϑυϑιχη 5618 ΘΧΟΙΟΊΒΒ6 τηοπτ]ῦ ΝΥ Ιου 8600 μέλ᾽ 
7 μέλλ᾽ 135 801 δῆτά μ᾽] Ῥογβοι, δῆϑ᾽ 1.:Ρ, δῆτα γ᾽ 1,3:Ρ5 δῆτα, 
πιστὸς ὡς σοὶ Ἐ΄ϊ. ὅτι. Θομτηϊαύ 808 παλαιὸν] ΑἸά͵ηδ, παλαιῶν Π'᾿ὋἙ 
809 χ᾽ ὦ τι μ᾽ ἐν ταῖς 1,, 568 τι μ᾽ ἐν ταῖς ἴῃ 11ὖ. βογ. 1,3, χ᾽ ὥτι με 
ταῖς Ρ᾿ χ᾽ ὦτι δή μὲ ταῖς Ῥ5 | σαῖς 1} σαῖσι 1,3 8710---896 ]1- 
ὨΘΟΪΔΘ ῬΓΆΘΗ͂ΧΘΘ ῬΥῸ ῬΘυβο5 ἢ ΤΡ 810 ἐς 7... εἰς 1,32 καὶ ἐμὸς 
1,, κἀμὸς 1,5, καὶ ἐμοὶ Ῥ 812 νῦν, ΒιΡΘΥΒΟΥ, δὴ, 1 λέγεις] στέγεις 
Ε. τι. δομτηϊαῦ 818 κτενεῖν) Ε]τηβΙου, ἡτανεῖν ΠΡ 810 ἄρα 19} 
880 κτενεῖν} ΕἸ]ΤΉβΙου, χτανεῖν ΠΡ 881 λάβοι 1,.Ὀ, λάβη 5 
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ΚΑ. εἰς ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένειαν “Ἑλένης νόστος ἦν πεπρωμένος: 
ΠΡ. πάντ᾽ ἔχεις" ᾿Δρτέμιδι ϑύσειν παῖδα σὴν μέλλει πατήο. 

ΚΑ. ὃ δὲ γάμος τίν᾽ εἶχε πρόφασιν, ᾧ μ᾽ ἐκόμισεν ἐκ δόμων; 

ΠΡ. ἵν᾽ ἀγάγοις χαίρουσ᾽ ᾿Ζχιλλεῖ παῖδα νυμφεύσουσα σήν. 88 

ΚΑ. ὦ ϑύγατερ, ἥκεις ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ καὶ σὺ καὶ μήτηρ σέϑεν. 
ΠΡ, οἰκτρὰ πάσχετον δύ᾽ οὖσαι" δεινὰ δ᾽ ᾿Δγαμέμνων ἔτλη. 
ΚΆΑ. οἴχομαι τάλαινα, δακρύων νάματ᾽ οὐκέτι στέγω. 

ΠΡ, εἴπερ ἀλγεινὸν τὸ τέκνων στερομένην δακρυρροεῖν. 

ΚΑ. σὺ δὲ τάδ᾽, ὦ γέρον, πόϑεν φὴς εἰδέναι πεπυσμένος; 890 
ΠΡ. δέλτον ὠχόμην φέρων δοι πρὸς τὰ πρὶν γεγραμμένα. 

ΚΑ. οὐκ ἐῶν ἢ ξυγκελεύων παῖδ᾽ ἄγειν ϑανουμένην; 

ΠΡ. μὴ μὲν οὖν ἄγειν᾽ φρονῶν γὰρ ἔτυχε σὸς πόσις τότ᾽ εὖ. 
ΚΑ. κάτα πῶς φέρων γε δέλτον οὐκ ἐμοὶ δίδως λαβεῖν; 

ΠΡ. Μενέλεως ἀφείλεϑ᾽ ἡμᾶς, ὃς κακῶν τῶνδ᾽ αἴτιος. 89ῦ 

ΚΊ΄. ὦ τέκνον Νηρῇδος. ὦ παῖ Πηλέως, κλύεις τάδε; 
ΑΧ. ἔκλυον οὖσαν ἀϑλίαν σε. τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐ φαύλως φέρω. 
Κ4. παῖδά μου κατακτενοῦσι σοῖς δολώσαντες γάμοιο. 

[4Χ. μέμφομαι κἀγὼ πόσει σῷ, κοὐχ ἁπλῶς οὕτω φέρω. 

ΚΑ.) οὐκ ἐπαιδεσϑήσομαί γὲ προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ, 900 

ϑνητὸς ἐκ ϑεᾶς γεγῶτα᾽ τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι; 

ἐπὶ τίνος σπουδαστέον μοι μᾶλλον ἢ τέκνου πέρι; 

ἀλλ᾽ ἄμυνον, ὦ ϑεᾶς παῖ, τῇ τ᾽ ἐμῇ δυσπραξίᾳ 

τῇ τε λεχϑείσῃ δάμαρτι σῇ, μάτην μέν, ἀλλ᾽ ὅμως. 
σοὶ καταστέψασ᾽ ἐγώ νιν ἦγον ὡς γαμουμένην, 90 
νῦν δ᾽ ἐπὶ σφαγὰς κομίζω" σοὶ δ᾽ ὄνειδος ἵξεται, 

ὅστις οὐκ ἤμυνας᾽ εἰ γὰρ μὴ γάμοισιν ἐξύγης. 

ἀλλ᾽ ἐκλήϑης γοῦν ταλαίνης παρϑένου φίλος πόσις. 

πρὸς γενειάδος. πρὸς σῆς δεξιᾶς, πρὸς μητέρος᾽ 

884 τίν᾽ εἶχε 10 ῬὉ, τίν᾽ εἶχε τὴν Ῥ5] ᾧ] Νυβρτανθ, ἥ 1Ῥ, ἡ Βαϊ- 
[16Υ | ἐκόμισεν] ΗἩθαΐμῃ, ἐκόμιο᾽ ΤΡ 88ὅ ἀγάγοις] ΒΙοιηῆρθ!α, ἀγάγης 
11 νυμφεύσουσα)] Βδήπ65, νυμφεύουσα ΤΡ 886 ὀλέϑρω καὶ 1," 
ὀλέϑρω, οτῶδο καὶ, 1,3 σὺ] ΑἸάϊπῶ, σὴ ΠΡ 881 οὖσαι] ἴοτῦ. ὄντε 
888 δακρύ 1,, δάκρυον 1,3, δακρύων Ῥ | νάματ᾽] Ο. Ηθπβθ, τ᾽ ὄμματ᾽ 
1} στέγω 1,:}Ρ, στέγει 1,308 889 ἴοτύ. μητέρ᾽ ἄλογον οὔτι τέκνων 
890 πεπυσμένα 1, Ὁ, πεπυσμένος 1,3 5 898 φρενῶν γὰρ εἶχε Νὅποκ 

896 τῶν κακῶν 1,}Ὁ, τῶν ἀο]ονιὺ 1,5} 807 σὲ ΠΡ 78 ἘΣ 
899 ἀρ]ονῦ Ηθπηῖσ 900 γε] ἔογῦ. δὲ 901 γεγῶτα (1,., ος ΒΌΡΘΥΒΟΥ, 1,5 

902 ἢ τίνος Ῥοτδβοι, ἴοντύ. καὶ τίνος 1] μοι σπουδαστέον 1, , σπουδα- 
στέον μοι 1,3}8 906 ἴξεται Ρ, ἵξεται ῬΖ 901 μὴ] ἴογῦ. οὐ 909 γε- 
νειάδος σὲ ΜαΙκ]δπα, γενειάδος δὲ Ο. Ηθηβ6 | σῆς] σε ΜαγκΚΙαπα | πρὸς 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙῚΙ 59 

ὄνομα γὰρ τὸ σόν μ᾽ ἀπώλεσ᾽, ᾧ σ᾽ ἀμυναϑεῖν χρεών. 910 
οὐκ ἔχω βωμὸν καταφυγεῖν ἄλλον ἢ τὸ σὸν γόνυ. 

οὐδὲ φίλος οὐδεὶς. πέλας μοι τὰ δ᾽ “γαμέωνονος κλύεις 

ὠμὰ καὶ πάντολμ᾽᾿ ἀφῖγμαι δ᾽, ὥσπερ εἰσορᾷς, γυνὴ 

ναυτικὸν στράτευμ᾽ ἄναρχον κἀπὶ τοῖς κακοῖς ϑρασύ, 

χρήσιμον δ᾽, ὅταν ϑέλωσιν. ἣν δὲ τολμήσῃς σύ μου 910 
χεῖρ᾽ ὑπερτεῖναι, σεσώμεϑ᾽" εἰ δὲ μή, οὐ σεσώμεϑα. 

ΧΟ. δεινὸν τὸ τίκτειν καὶ φέρει φίλτρον μέγα 

πᾶσίν τε κοινὸν ὥσϑ' ὑπερχάμνειν τέκνων. 

ΑΧ. ὑψηλόφρων μοι ϑυμὸς αἴρεται πρόσω" 

ἐπίσταται δὲ τοῖς κακοῖσί τ᾿ ἀσχαλᾶν 920 
μετρίως τε χαίρειν τοῖσιν ἐξωγκωμένοιςο. 

[λελογισμένοι γὰρ οἵ τοιοίδ᾽ εἰσὶν βροτῶν 

ὀρϑῶς διαξζῆν τὸν βίον γνώμης μέτα. 
ἔστιν μὲν οὖν ἵν᾽ ἡδὺ μὴ λίαν φρονεῖν, 
ἔστιν δὲ χὥπου χρήσιμον γνώμην ἔχειν. 99 

ἐγὼ δ᾽ ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου τραφεὶς 

Χείρωνος, ἔμαϑον τοὺς τρόπους ἁπλοῦς ἔχειν. 

καὶ τοῖς ᾿Δτρείδαις. ἣν μὲν ἡγῶνται καλῶς, 
πεισόμεϑ'. ὅταν δὲ μὴ καλῶς. οὐ πείσομαι. 
ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐν Τροίᾳ τ᾽ ἐλευϑέραν φύσιν 980 
παρέχων. άφη τὸ κατ᾽ ἐμὲ κοσμήσω δορί. 

[σὲ δ᾽, ὦ παϑοῦσα σχέτλια πρὸς τῶν φιλτάτων, 
ἃ δὴ κατ᾽ ἄνδρα γίγνεται νεανίαν, 
τοσοῦτον οἶκτον περιβαλὼν καταστελῶ,] 

1,, πρός τε 13.) 910 ἀμυνάϑειν 17 Ὁ] γογϑατη ἀρ]οὺ Ηθπηῖσ 911 ἄλ- 
λον 1.,, ἄλλ Ρ᾽ 912 πέλας (ν6] πελᾷ))] Μαγκίδπᾶ, γελᾶ ΠΡ 914 κα- 
κοῖς] ἴονύ. ἀργοῖς 916 σεσώσμεϑ'᾽.. σεσώσμεϑα 1} | εἰ) ἣν Μοπκ 
917 φέρειν 1,}Ὁ, φέρει 5 918 πᾶσι 1|}Ὲ, πᾶσιν 1,3 }Ἐ5 ὥσϑ᾽] ἐσϑ'᾽ 
ΤΠ ΙΒ Κ6 919 ὑψιλόφρων 1,.:ῬὉ, ὑψηλόφρων 11,3 αἴρεται 1, Ὀ5, ἔρεται 
πρόσω] ἴοτύ. πτερῷ [ ἴῃ ΑΟΠ111Π15. ογαθϊομθ Ῥ]θυϑασθ ἃ ΕἸ αΤΊΡΙ 6. ΤηΔΙΟΥΘ 
ΘΌΠΟΙΤΟΥΘ νἱἀθηΐασ. ΑἸϊαποῦ ἸΟΟΟΒ αὖ ΦΙΙΘΠδ ΟΥ̓ΡῚΠΘ 1Π5]ΟΡΉ ΘΒ. ἸΠΟΤΙΧῚ 
920---9217 ἀο]οῦ Εἰπρ] πα (919---921 οἱοιῦ [,.. θιπαουΥῖ, 920---928 ἀδιηπεραῦ 
οἴη Ἠδγίαμπρ, 922---θ2ὅ ἀοΙ]οὺ Ῥϑ]θυ, 926 ἨἩθπηϊρὴ 920 ἐπίσταμαι 
Μυβρυᾶνθ 0922 ρυϑοῇσιηὺ ΟΠΟΥῚ οὐ 924 Α0}111}15 πούίϑιῃ 1..}, οουγοχιὺ 
ΒυΓρ ΘΒ 922 5αᾳ. ἀρ]ονιὺ ιπαουῖ (οὐ Ἡθυτηδη}) 922 τοιοίδ᾽ Ρ, κοιν 
1. 6. κοινὴ συλλαβὴ ΒΌΡΟΙ τοῖ βού. Ῥ᾿ | εἰσι ΠΡ ο2ὅ ἔστι 12, ἔστιν 
ἘΠ 029 πείσομαι 11,5. πεισόμεϑα ΠΤ) 9581 ἄρϑι, ΒΌΡΟΥΙΒΟΥ. η, ΠΡῚ 
τὸ] Βτοᾶάθδυ, τῶ ΠΡ 982- 984 ἀο]ονιὺ Ῥϑὶθυ (982---948 Οοππρίοη) 
982 παϑοῦσα σχέτλια) ΒΆΥΠ65, σχέτλια παϑοῦσα 7} 9388 γίνεται Π')᾿ 
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κοὔποτε κόρη σὴ πρὸς πατρὸς σφαγήσεται., 98 

ἐμὴ φατισϑεῖσ᾽ " οὐ γὰρ ἐμπλέκειν πλοκὰς 
ἐγὼ παρέξω σῷ πόσει τοὐμὸν δέμας. 

τοὔνομα γάρ. εἰ καὶ μὴ σίδηρον ἤρατο, 

τοὐμὸν φονεύδει παῖδα σήν. τὸ δ᾽ αἴτιον 
πόσις σός" ἁγνὸν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐστὶ σῶμ᾽ ἐμόν, 940 
εἰ δι’ ἔμ᾽ ὀλεῖται διά τε τοὺς ἐμοὺς γάμους 
ἡ δεινὰ τλᾶσα κοὐκ ἀνεκτὰ παρϑένος, 

[ϑαυμαστὰ δ᾽ ὡς ἀνάξι᾽ ἠτιμασμένη. 
ἐγὼ κάκιστος ἦν ἄρ᾽ ᾿Ζ4ργείων ἀνήρ, 
ἐγὼ τὸ μηδέν, Μενέλεως δ᾽ ἐν ἀνδράσιν, 94 

ὡς οὐχὶ Πηλέως, ἀλλ᾽ ἀλάστορος γεγώς, 

εἴπερ φονεύσει τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει.] 

μὰ τὸν δι’ ὑγρῶν κυμάτων τεϑραμμένον 

Νηρέα, φυτουργὸν Θέτιδος ἥ μ᾽ ἐγείνατο, 

οὐχ ἅψεται σῆς ϑυγατρὸς ᾿Ζ“γαμέμνων ἄναξ, 960 
οὐδ᾽ εἰς ἄκραν χεῖρ᾽, ὥστε προσβαλεῖν πέπλοις" 

ἢ Σίπυλος ἔσται πόλις, ὅρισμα βαρβάρων, 

ὅϑεν πεφύκασ᾽ οἵ στρατηλάται γένος. 

Φϑίας δὲ τοὔνομ᾽ οὐδαμοῦ κεκλήσεται. 

πικροὺς δὲ προχύτας χέρνιβάς τ᾽ ἐνάρξεται 9δὅ 

Κάλχας ὃ μάντις. τίς δὲ μάντις ἔστ᾽ ἀνήρ, 

ὃς ὀλίγ᾽ ἀληϑῆ, πολλὰ δὲ ψευδῆ λέγει 
τυχών, ὅταν δὲ μὴ τύχῃ. διοίχεται; 
[οὐ τῶν γάμων ἕκατι᾽ μυρίαι κόραι 

ϑηρῶσι λέκτρον τοὐμόν εἴρηται τόδε" 960 

ἀλλ᾽ ὕβριν ἐς ἡμᾶς ὕβροισ᾽ ᾿Ζγαμέμνων ἄναξ. 

986 οὔποτε Πρ] πα 988--Θ74 ἀο]οῦ Πιπαουῖ 988 καὶ μὴ] 
ΑἸάϊπώ, μὴ καὶ 7:}Ὁ [| ἠράμην Νϑποκ 940 ἁγνὸς Ρ 948 αδ]ονιῦὺ 
ἨθιτηθΠ 044- 9417 ἀ6]6ν1 (946 ἀθ]ονῦ οὐΐδιη Εἰ. σα. δομιαύ, 946 
Νϑῦοῖκ, 946 Βα. Ηθττηδηη) 94 τ΄, ΒΌΡΘΟΥΒΟΥ, δ΄, 1, τ Ρ 947 εἴπερ] 
ΑἸάϊηδ, ὅςπερ (1, οὗ ος ἴῃ τ88. βουιρίο ᾿' [| φονεύσει] ϑομϑϑῖθυ, φονξύξι 
ΤΡ 981 οὐδ᾽ ὥστε χεῖρα προσβαλεῖν πέπλοις ἄκραν Ῥοβοηῃ 9582--9ὅ4 
ἀο]οῦ ϑὐθαψιη ον (9658 Νδθοῖς, 968 5α. ΗΘηπηϊρὴ 962 μέγα πόλισμα 
Μευκδηα, πόλις ἔρεισμα Ἠδτύαπρ', ἴογύ. χϑονὸς ἔρεισμα 9οὅ4 Φϑίας 
δὲ τοὔνομ᾽ 9240ο058, φϑία δὲ τοὐμόν τ᾽ 1, Ῥ, φϑία δὲ τοὐμὸν Ῥ5 
οὔῦ ἐνάρξεται] Μύβρτανθ, ἀνάξεται Τ9Ὁ οὅ8 τυχὼν δ᾽ ὅταν τε Ηδι- 
ἰπηρ 9ὅ9 -- 9714 ἀο]ονιὺ Ἡθπηῖσ (962---974 οὐαη Νάθοῖ, 968 56. 1π- 
δρίοβ. ἀϊοιὺ Ἡθυϊήδημ, 978 56. ΟἸἸτη οἱοϊθραῦ Ηδυαμρὴ 969 οὐ] Πμρη- 
ὑρ, ἢ 1,, ἦ ῬῚ] γάμων] Οδπίοι, γαμούντων ΠΡ 901 ἐς ἀδ]οθαῦ 
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χρῆν δ᾽ αὐτὸν αἰτεῖν τοὐμὸν ὄνομ᾽ ἐμοῦ πάρα, 

ϑήραμα παιδός" ἡ Κλυταιμήστρα δ᾽ ἐμοὶ 
μάλιστ᾽ ἐπείσϑη ϑυγατέρ᾽ ἐκδοῦναι πόσει. 
ἔδωχά τἂν Ἕλλησιν, εἰ πρὸς Ἴλιον 1}: 

ἐν τῷδ᾽ ἔκαμνε νόστος᾽ οὐκ ἠρνούμεϑ᾽ ἃ ; ἰ φ᾽ οὐκ ἠονούμεϑ᾽ ἂν 
τὸ κοινὸν αὔξειν ὧν μέτ᾽ ἐστρατευόμην. 
νῦν δ᾽ οὐδέν εἰμι παρά γε τοῖς στρατηλάταις, 
ἐν εὐμαρεῖ τε δρᾶν τε καὶ μὴ δρᾶν καλῶς. 
τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος, ὃν πρὶν ἐς Φρύγας 970 

ἐλϑεῖν, φόνου κηλῖσιν αἵματι χρανῶ, 
" , ᾿ νι. 2 ,ὕὔ εἴ τίς μὲ τὴν σὴν ϑυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαζε" ϑεὸς ἐγὼ πέφηνά δοι 
’ ᾽ ἂρ,,3 7. ὦ , 

μέγιστος. οὐκ ὥν᾽ ἀλλ᾽ ὅμως γενήσομαι.) 

ΧΟ. ἔλεξας, ὦ παὶ Πηλέως, σοῦ τ᾽ ἄξια ογῦ 
καὶ τῆς ἐναλίας δαίμονος, σεμνῆς ϑεοῦ. 

ΚΑ. φεῦ" 

πῶς ἄν σ᾽ ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις, 
μηδ᾽ ἐνδεὴς τοῦδ᾽ ἀπολέσαιμι τὴν χάριν; 
αἰνούμενοι γὰρ ἁγαϑοὶ τρόπον τινὰ 

μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἣν αἰνῶσ᾽ ἄγαν. 980 

[αἰσχύνομαι δὲ παραφέρουσ᾽ οἰχτροὺς λόγους, 

ἰδία νοσοῦσα᾽ σὺ δ᾽ ἄνοσος κακῶν γ᾽ ἐμῶν. 
ἀλλ᾽ οὖν ἔχει τοι σχῆμα. κἂν ἄπωϑεν ἡ 

ἀνὴρ ὁ χρηστός. δυστυχοῦντας ὠφελεῖν. 

οἴκτειρε δ᾽ ἡμᾶς" οἰκτρὰ γὰρ πεπόνϑαμεν. ο8ὅ 

ἣ πρῶτα μέν δε γαμβρὸν οἰηϑεῖσ᾽ ἔχειν, 
κενὴν κατέσχον ἐλπίδ᾽“ εἶτά σοι τάχα 

οἴη Ηδυθαηρ 968 χλυταιμνήστρα 10, Ὁ | δ᾽ ἐμοὶ] Μαίιαθ, δέ μοι 
ἍΡ 0904 ἐκδοῦναι Τ' οὐ ἔκ φοβίμηοαπηῃ ἃ τη. 1 ᾿ηβουύο 7., [ουνῦ. ἂν 
δοῦναι 90ὅ ἔδωκα] Ηδτναρίθηδ, αἰύογῳ, ἔδωκε 1, Ὁ, ἴον. κἄδωκα 
τὰν] Οδϊδίογα, τ᾽ ἂν ΤΡ’ 968 54. παρά τε... ἐν εὐμαρεῖ μὲ ᾿ΓΟΌΓΒΙΘΙ 
(παρὰ δὲ ἨδητηδηΠ) 969 καλῶς] κακῶς ΚΙτΟΠΠοΗ͂ 9170 σίδηρ» 1), 

σίδηρος 1,5, σίδηρον Γ, σίδηρος ῬΞΖ 971 αἵματι] “Ἕλληνος Ἡοτνογάρῃ, 
Τονῦ. ἐμφύλου οτῦ 5α. ἀδ]οὺ Ῥδίθυ 918 μηδ᾽] Πιπαογῇ, μήτ᾽ ΤΡῚ 
ἐνδεῶς 1.,.}ῬῚ ἣς ΒΌΡ6Υ ὥς βοῖ. 1,3 τοῦδ᾽  Μαγκίαπα, μὴ τοῦδ᾽ 1,.Ὀ| νοῖ- 
Βαχη αο]οὺ πρίαπα 9179 ἀγαϑοὶ] Ρούβοι, ἀγαϑοὶ 1, οἱ ἀγαϑοὶ 5 
980 ἣν 1... ἐὰν Ρ5 981-- 089 αἀοΙονιὺ Ἡθπηηῖρ (980 οὐϊδιη ΖΔ οΥου 
αὖ ὁΧχΧ ΕΒ], 612 πποὸ χοῦ) 981 προσφέρουσ᾽ Ἠατθπρ 982 καχῶν 
ἐμῶν ΑἸάϊπα 988 ἦ 1}. οομπιρθπᾶϊο 1. νου. ἄπωϑεν πορ]θοῖο ἦ ἴῃ ἐν 
ταῦ. οὐ ἦ βαρρίονῦ ΡΖ 987 σοι] ἴοτύ. σοῦ 
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ὄρνις γένοιτ᾽ ἂν τοῖσι μέλλουσιν γάμοις 
ϑανοῦσ᾽ ἐμὴ παῖς, ὅ σε φυλάξασϑαι χρεών. 
ἀλλ᾽ εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ καὶ τέλος" 990 
σοῦ γὰρ ϑέλοντος παῖς ἐμὴ σωϑήσεται. 

βούλει νιν ἱκέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ; 

ἀπαρϑένευτα μὲν τάδ᾽" εἰ δὲ σοι δοκεῖ, 
ἥξει, δι᾿ αἰδοῦς ὄμμ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρευϑιῶν" 
εἰ δ᾽ οὐ παρούσης ταὐτὰ τεύξομαι σέϑεν, 99ὅ 
μενέτω κατ᾽ οἴχους᾽ σεμνὰ γὰρ σεμνύνεται. 

ὅμως δ᾽ ὅδον γε δυνατὸν αἰδεῖσϑαι χρεών. 

Α͂Χ. σὺ μήτε σὴν παῖδ᾽ ἔξαγ᾽ ὄψιν εἰς ἐμήν, 
μήτ᾽ εἰς ὄνειδος ἀμαϑὲς ἔλθωμεν, γύναι" 

στρατὸς γὰρ ἀϑρόος ἀργὸς ὧν τῶν οἴκοϑεν 1000 

λέδχας πονηρὰς καὶ κακοστόμους φιλεῖ. 

πάντως δέ μ᾽ ἱκετεύοντέ ϑ᾽ ἥξετ᾽ εἰς ἴσον, 

ἐπ᾽ ἀνικετεύτοις ὃ᾽ εἷς ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ ἀγὼν 

μέγιστος ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι κακῶν. 

ὡς ἕν γ᾽ ἀκούσασ᾽ ἴσϑι, μὴ ψευδῶς μ᾽ ἐρεῖν" 100ῦ 
[ψευδῆ λέγων δὲ καὶ μάτην ἐγκερτομῶν, 

ϑάνοιμι" μὴ ϑάνοιμι δ᾽, ἢν σώσω κόρην.] 
ΚΩ. ὄναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ὠφελῶν. 

Α͂Χ. ἄκουε δή νυν, ἵνα τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχῃ καλῶς. 

ΚΑ. τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ὡς ἀκουστέον γέ σου. 1010 

Α͂Χ. πείϑωμεν αὖϑις πατέρα βέλτιον φρονεῖν. 

ΚΑ. κακός τίς ἐστι καὶ λίαν ταρβεῖ στρατόν. 

Α͂Χ. ἀλλ᾽ οὖν λόγοι γε καταπαλαίουσιν λόγους. 

990 τέλος] ΒΟΙΡΒΙ, τέλη ΤΡ 994 ἐρευϑιῶν] ΒΟΥ051 (ἐρευϑρίων 
ΒυΓΡΘ5), ἐλεύϑερον 1. 90ὅ εἰ δ᾽ οὐ] Ηαγίαμρ', ἰδοὺ 1, | ταὐτὰ 
Ἡρδΐμ, ταῦτα 1," 996 ΑΟΠ111Π15 οὐ 907 ΟἸγύωθιηθδίσωθ πούϑιη Ῥυϑθῖ. 
1,0, οοτγθχιῦ ΕΠ]ΤΉΒ]ΘΥ 996 σεμνυντέα Ἐὶ. 6α. ϑομτηϊαῦ 997 ἀο]οῦ 
Νϑθοκ 998--1086 ἀ6]6ὺ ῬΑΙΘΥ 1002 ἱκετεύοντέ ὃ] ΒΟΙΡΒῚ, ἱκε- 
τεύοντες 1, | ἔξετ᾽ 1, οὐ υὖ νἱᾶ. 0, ἤξετ᾽ Ρ5 1008 ἐπ᾽ ἀνικετεύτοις 

(συ 6] ἀνικετεύτῳ) ὃ] ὟΝ 61], εἴ τ᾿ ἀνικέτευτος 17 | εἷς] Νῶποκ (εἴ τ΄ ἀνι- 
μετεύτως᾽ εἷς), ἦσ ΤΡ 1006 5αᾳ. ἄθ]θνι (100ὅ--Τ007 αἀοἰ οὐ ΟΠ] ΠΡ ΟΠ) 

1001 ϑάνοιμι 1,, ϑάνοι Ῥι ϑάνοιμι Ῥϑ 1008 συνεχῶς οὖ ὥς ἴῃ 
τῶ. βουιρύο 1], Ἰ009 δὴ νῦν 1} | ἔχη ταυῦ. ἴῃ ἔχει 1., ἔχει ταῦ. ἴῃ 
ἔχη 1011 πειϑιώμεϑ'᾽ 1,. ΒΌΡΘΥΒΟΥ. πείϑωμεν 1, νϑ] ΤᾺ πειϑώμεϑ'᾽ 
(9 Ῥυῖουθ οχ σ᾽ ἴϑοίο) αὐθιεὶ Μαύϊδθ, αὖτις Τ0Ρ 1018 οὖν] 
Μαυκιδηά, οἱ 1,.Ὀ] λόγους] φόβους ἡ ετατο, ἕουὺ. φόβον 
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ΚΑ. ψυχρὰ μὲν ἐλπίς" ὅ τι δὲ χρή μὲ δρᾶν φράσον, 

Α͂Χ. ἱκέτευ᾽ ἐκεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέκνα" 101 
ἣν δ᾽ ἀντιβαίνῃ, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον. 
[εἰ γὰρ τὸ χρῇζον ἐπίϑετ᾽. οὐ τοὐμὸν χρεὼν 

χωρεῖν" ἔχει γὰρ αὐτὸ τὴν σωτηρίαν. 

κἀγώ τ᾽ ἀμείνων πρὸς φίλον γενήσομαι. 
στρατός τ᾽ ἂν οὐ μέμψαιτό μ᾽, εἰ τὰ πράγματα 1020 

λελογιδσμένως πράσσοιμι μᾶλλον ἢ σϑένει. 

καλῶς δὲ χρανϑέντων πρὸς ἡδονὴν φίλοις 

σοί τ᾽ ἂν γένοιτο κἂν ἐμοῦ χωρὶς τάδε.] 
ΚΑΊ. ὡς σώφρον᾽ εἶπας. δραστέον δ᾽ ἅ σοι δοκεῖ. 

ἣν δ᾽ αὐτὰ μὴ πράσσωμεν ὃν ἐγὼ ϑέλω, 1020 

ποῦ σ᾽ αὖϑις ὀψόμεσϑα; ποῖ χρή μ᾽ ἀϑλίαν 
ἐλθοῦσαν εὑρεῖν σὴν χέρ᾽ ἐπίκουρον κακῶν; 

ΑΧ. ἡμεῖς σε φύλακες οὗ χρεὼν φυλάξομεν, 
μή τις σ᾽ ἴδῃ στείχουσαν ἐπτοημένην 
Ζαναῶν δι᾽ ὄχλου" μηδὲ πατρῷον δόμον 1080 

αἴσχυν᾽" ὁ γάρ τοι Τυνδάρεως οὐκ ἄξιος 
κακῶς ἀκούειν" ἐν γὰρ ἽΒλλησιν μέγας. 

ΚΑ. ἔσται τάδ᾽. ἄρχε᾽ σοί μὲ δουλεύειν χρεών. 

εἰ δ᾽ εἰσὶ ϑεοί, δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
ἐσθλῶν κυρήσειρ᾽ εἰ δὲ μή, τί δεῖ πονεῖν; 108 

ΧΟ. τίς ἄρ᾽ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ Μέβυος ΒίΧΟΡΙ. 

ιἱτά τὲ φιλοχόρου κιϑάρας 

συρίγγων 8’ ὑπὸ καλαμοεσ- 

σᾶν ἔστασαν ἰαχάν, 

1014 ψυχὰ Ῥ, οοἵτ. ΡΞ | ὅ τι] Πρίβῖκθ, τί ΤΡ 1016 ἢν] Μειῖκ- 
Ἰαμᾶ, ἂν ΤΡ 1011---1028 ἀο]ονιὺ Πιπμάουῖ 1017 εἴη γὰρ 17, οὗ η 
ΘΙᾶΒ50 Ρ' | ἐπίϑεντ᾽ ῬῚ ὃ ΒΆΡΕΙ νυ 80Γ. ὃ | χαὶ δὴ τὸ χρῇξον Ἠδτιίυμῃρ | 
ἔπιϑεν Μυβρτδνθ 1018. αὐτὸ] ΚΙΤΟΠΒΟΙ͂,, “τοῦτο 1. 1019 τ΄ ; τοι 
ΒΌΡΟΥΒΟΥ. 8 1021 σϑ'ένει, ΒοΥΙρῦο ὦ ΒΌΡΘΥ εἰ, 1, 1022 καὶ πρὸς 
Ῥ οὐ ογᾶβο καὶ 7 1022 5α. καλῶς δὲ κρανϑένϑ᾽ ὧδ᾽ ἐμοῦ χωρὶς τάδε 
σοί τ᾽ ἂν γένοιτο καὶ φίλοις πρὸς ἡδονήν ϑααξτηι!6 16. 1024 ὦ 1.}, ὡς 
ΤΡ 109 αὖ τι μὴ πράξωμεν Μοηκ | ὧν 7}, ὧν Μομκ 1026 ὀψό- 
μξεϑα 1,, ὀφψόμεσϑα 1,3 }Ὲ | ποῖ] ΒΟΥΡΒΙ, ποῦ ΠΡ 1028 φυλάξομεν] 
Μαυκίαπα, φυλάσσομεν Π}Ρ 1082 ἀρ]οῦ Ε', 6α. Βομυαὺ 1088 ἔσται] 
Μαυ θη, ἔστιν 1, 1084 γοϑὺ ἀνὴρ δααϊαϊῦ σύ γε 1,5. Θαρρ!οῦ σύ 
τοι διαὶ δίκαιος Ἠδιτηβοθίῃ, ϑεῶν ροβὺ ἀνὴρ 1061} 1080 τίν᾽ ἄρ᾽ ὑμέ- 
ναῖον Ῥογύαβ, ἔογῦ. τίν᾽ ἄρ᾽ ὑμεναίων (ν6] ὑμεναίου) 1088 καλαμοεσσᾶν] 
ΜαυκΙδηα, καλαμόεσσαν 7} 1089 ἔστασαν, Βογρῦο ἢ ΒΌΡΘΥ ὈΥὰ5 α, 1 
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ὅτ᾽ ἀνὰ Πήλιον αἵ καλλιπλόκαμοι 1040 
Πιερίδες ἐν δαιτὶ ϑεῶν 
χρυσεοσάνδαλον ἴχνος 

ἐν γᾷ χρούουσαι 

Πηλέως ἐς γάμον ἦλϑον, 

μελῳδοῖς Θέτιν ἀχήμασι τόν τ᾽ Δἰακίδαν 104 
Κενταύρων ἀν᾽ ὕρος κλέουσαι 
Πηλιάδα καϑ' ὕλαν. 

ὁ δὲ ΖΔαρδανίδας. Διὸς 

λέχτρων τρύφημα φίλον. 1060 

χρυσέοισιν ἄφυσδσε λοιβὰν 

ἕν κρατήρων γυάλοις. 

ὁ Φρύγιος Γανυμήδης. 

παρὰ δὲ λευχοφαῆ ψάμαϑον 

εἱλισσόμεναι [κύκλια]) 106 

πεντήκοντα κόραι Νηρέως 

γάμους ἐχόρευσαν. 

ἀνὰ δ᾽ ἐλάταισι στεφανώδει τε χλόᾳ ΔΗΘΙΒΌΓ. 
ϑίασος ἔμολεν ἱπποβάτας 

Κενταύρων ἐπὶ δαῖτα τὰν 1060 

ϑεῶν κρατῆρά τε Βάκχου. 

μέγα δ᾽ ἀνέκλαγον, ὦ Νηρηὶ κόρα, 
παῖδα σὲ Θεσσαλίᾳ μέγα φῶς 

μάντις ὃ φοιβάδα μοῦσαν 

εἰδὼς γεννάσειν 106 

Χείρων ἐξονόμαζξεν, 

1040 ὅτ᾽ ἀνὰ ἴῃ τῶ. 1, ὅταν ἀνὰ Ῥ, ὅτ᾽ ἀνὰ ῬΞ 1041 ἐν δαιτὶ] 
παρὰ δαιτὶ Ἀγ ο, [οτὺ. ϑαλίαισι 1044 πηλέος 1, 1045 μελῳ- 
δοῖς... ἀχήμασι] Ἐ]τηΒ]Θγ, μελωδοὶ. ἰαχήμασι 1 1040 ἀν᾽ ὄρος] 
Ἠρυηδημ, ἐν ὄρεσι 7  κλέουσαι] ΜοπκΚ (χλείουσαι Βτοᾶθαα), κλύου- 
σα ΠΡ 1060 φίλον] ΑἸαϊπῶ, φίλιον 1" 106ὅ κύκλια ἀδ]ανῦ 
61] 1060 5α. νηρέως 1,0 νηρῆος 1,3.:ῬὈ5] γάμους Νηρέως ΕΥΙύΖΒΟΒΘ | 
[οτύ. ἐχόρευον 1068 στεφάνω δεῖ 1,3 1069 ἱπποβάτας] ΟΟΙΊΡΕΙΖ, 
ἱπποβότας Τ 00 1062 νηρηΐ ἴῃ τ88. ΒΟΥ. 1.3, νηρηὶ 6Χ νηρηεῖ, αὖ νἱά,, 
ὌΝ ΤΣῊ ἐμ 1008 παῖδα σὲ Θεσσαλίᾳ] ὙΥ 611 (παῖδα σὺ Θεσσαλίᾳ ΚίτοΙ- 
ΠΟΙ͂), παῖδες αἱ ϑεσσαλαὶ Τ)Ὁ 1064 54. μάντις ὃ φοιβάδα μοῦσαν 
εἰδώς] Ηογτηδημ, μάντις δ᾽ ὁ φοῖβα μοῦσαν εἰδὼς 1,.}, μάντις ὁ φοῖβος 
ὁ μοῦσαν τ᾽ εἰδὼς 1,3} 1006 γεννάσειν)] 61], γεννάσεις, ΒοΥΡίο ἢ 
ΒΌΡΟΥΙ ἅ, 1,, γεννάσεις, ΒΌΡΘΥΒΟΥ. γεννήσεις, Ρ 1006 ἐξονόμαξεν] ΜΟΙΚ, 
ἐξωνόμασεν 1,.}, ἐξωνόμασσεν Ῥ5 
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ὃς ἥξει χϑόνα λογχήρεσι σὺν Μυρμιδόνων 

ἀσπισταῖς Πριάμοιο κλεινὰν 
γαῖαν ἐκπυρώσων, 1010 

περὶ σώματι χρυσέων 

ὅπλων ᾿Ηφαιστοπόνων 
κεκορυϑμένος ἔνδυτ᾽, ἐκ ϑεᾶς 

ματρὸς δωρήματ᾽ ἔχων 
Θέτιδος, ἅ νιν ἔτικτε. τ0Τῦ 

μακάριον τότε δαίμονες 

τᾶς εὐπάτριδος γάμον 

Νηρήδων ἔϑεσαν [πρώτας] 

Πηλέως ϑ' ὑμεναίους. 

σὲ δ᾽ ἐπὶ κάρα στέψουσι καλλικόμαν 1080 
πλόκαμον ᾿4ργεῖοι, βαλιὰν 

Ἂς 97) ᾿ ὥστε πετραίων ἀπ᾽ ἄντρων ἐλθοῦσαν [ὀρέων] 

μόσχον ἀκήρατον, βρότειον 

αἱμάσσοντες λαιμόν" 

οὐ σύριγγι τραφεῖσαν οὐδ᾽ 108ῦ 

ἐν ῥοιβδήσεσι βουκόλων, 

παρὰ δὲ ματέρι νυμφοκόμον 
᾿Ιναχίδαις γάμον. 

ποῦ τὸ τᾶς αἰδοῦς 

ἢ τὸ τᾶς ἀρετᾶς ἰδύνασιν] ἔχει 1090 

σϑένειν τι πρόσωπον; 

ὁπότε τὸ μὲν ἄσεπτον ἔχει 
δύνασιν. ἁ δ᾽ ἀρετὰ κατόπι- 

1068 λογχήρξεσσι ταῦ. ἴῃ λογχήρεσι 1,, λογχήρεσσι 1069 ἀσπι- 
σταῖς 1, ἀσπισταῖσι 1,3 1018 ἐνδύτ᾽ Τιπάογῇ 107ὅ. ἔτικτε ΠῚ, 
ἔτικτεν 1,3 1016 δαίμονες] [οτὺ. δαιτὶ ϑιεοὶ 1077 5α. ἔογύ. τᾶς εὖ- 
πάτριδος Νηρήδων ἔϑεσαν γάμον (τᾶς εὐπάτριδος Νηρῇδός τ᾽ ἔϑεσαν 
γάμον ΝΥ 611) 1018 πρώτας 6Χ ᾿ἱπἰογρτοίαἑίομθ δα εὐπάτριδος διάδοτιιρίδ 
οὐὔατη νἱἀθῦασ [| Νηρήδων] Ηθαΐῃ, νηρῇδος 1,.Ῥ. νηρηΐίδος 1,".ΡΞ 
1080 σὲ δ᾽ ἐπὶ κάρα] σὲ δ᾽, ὦ κόρα Ἠδητηδηη (κόρα οἰΐαια ἨθδΙΒ), ἐουί. 
σοῦ δ᾽, ὦ κόρα 1081 βαλιὰν] ϑ'οεΠΠρον, γ᾽ ἁλιᾶν ΤῚῈΡ 1082 ὀρέων 
ἀοΙθνιῦ αὖ οχ ᾿πὐουργϑύδυομυθ δα πετραίων ἄντρων δαδοτιρίαῶ οὐὔπτα Π)1η- 
ον 1084 ἔοτί. σφάξοντες αἷμα 1080 ῥοιβδήσεσι] Π)οΌτοο, ῥοιβδή- 
σει Π}ῬῚ βουκολίων οπκΚ 1087 μητέρι 1,}}} νυμφοκόμῳ ΜατκΙαπα 
1088 {κλεινὸν ᾿Ιναχίδαις ΜοπΙ | γάμον] ἴοτί. νυόν 1090 δύνασιν 
ἀρ] ον Βούμῃθ 1098 δύνασιν] Βοίῃο, δύναμιν ΤΠ 
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σϑεν ϑνατοῖς ἀμελεῖται. 

ἀνομία δὲ νόμων κρατεῖ, 109ὅ 
καὶ μὴ κοινὸς ἀγὼν βροτοῖς, 

μή τις ϑεῶν φϑόνος ἔλϑῃ. 

ΚΛΥΤΑΙΜΉΣΤΡΑ. 

ἐξῆλθον οἴκων προσκοπουμένη πόσιν, 
χρόνιον ἀπόντα κἀκλελοιπότα στέγας. 

ἐν δακρύοισι δ᾽ ἡ τάλαινα παῖς ἐμή, 1100 

πολλὰς ἱεῖσα μεταβολὰς ὀδυρμάτων, 

ϑάνατον ἀκούσασ᾽, ὃν πατὴρ βουλεύεται. 
μνήμην δ᾽ ἄρ᾽ εἶχον πλησίον βεβηκότος 
᾿Δγαμέμνονος τοῦδ᾽, ὃς ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ τέκνοις 

ἀνόσια πράσσων αὐτίχ᾽ εὑρεϑήσεται. 110ὅ 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, 

“Μήδας γένεϑλον, ἐν καλῷ σ᾽ ἔξω δόμων 

ηὕρηχ᾽. ἵν᾿ εἴπω παρϑένου χωρὶς λόγους 
οὺς οὐκ ἀκούειν τὰς γαμουμένας πρέπει. 

ΚΑ. τί δ᾽ ἔστιν, οὗ δοι καιρὸς ἀντιλάξυται; 

“44. ἔκπεμπε παῖδα δωμάτων πατρὸς μέτα" 1110 

ὡς χέρνιβες πάρεισιν ηὐτρεπισμέναι, 

προχύται τε βάλλειν πῦρ καϑάρσιον χερί, 

μόδχοι τε. πρὸ γάμων ἃς ϑεᾷ πεσεῖν χρεὼν 

᾿Αρτέμιδι., μέλανος αἵματος φυσήματα. 

ΚΑΊ. τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεις. τὰ δ᾽ ἔργα δου 111ὕ 
οὐκ οἶδ᾽ ὅπως χρή μ᾽ ὀνομάσασαν εὖ λέγειν. 

1096 μὴ οἴῃ. 1, δααταϊῦ Ἠδιτηθηῃ 1098--110ὅ βαθρθοῦ (1099 
--1108 αἀο]οὺ Μοηϊς, 1100---1102 ΒΠηρΊΔ Πα), 564 ᾿πᾶθ ἃ ν. 1098 ἀϑαὰθ 
δα γν. 1210 δία θὔϊδυη ροϑὺ ἤππὸ νϑύβατη τὖ ἴῃ ν. 1211- -1218 (1212 5α. 
6] οῦ Βοθοῖτ) ΙΊΡΙΙΒ τ ]ΟΥΒ. 8ἃΥΒ5 οὗ ἱπρθη] τη γϑπθυηθηΐθυ αθ5146- 
τοηὗτν (1116---1210 οὐ 12δ8ὅ--1278ὅ 1ηὐογρο]αῦου ὑσιρυιὺ 1.. ΘΙ ΠΟΥ) 
1098 προσσχοπουμένη 1,.:Ὁ. προσκοπουμένη ΡΣ 1099 ἀπόντ᾽ ἐκλελοι- 
πότα 1, Ὲ, ἀπόντα κἀκλελοιπότα 1.3.)}35 Ἁ1100 ἐδακρύοισί ῬῚ] δ᾽] Μαεγῖκ- 
Ιαθα, ὃ 1ὉὃὈἘ 1101 ἱεῖσα πολλὰς ΒΙαγαθδ 1107 εὕρηχ᾽ ΤΡ 
1111 ηὐτρεπισμένοι 1,0 ηὐτρεπισμέναι ΤΞ 1112 καϑάρσιον] ΠΘΙΒΚΘ, 
καϑάρειον 17}. καϑάρειον ἐκ 1,5. Ῥ5 | χερί] ΒουΊρ81, χερῶν 1... (φγγορίϑυ 
ῬΙΟΧΙΤ 1 χρεών) 1118 μόσχοι 1,8, μόσχο 1114 φυσήματα 
ταῦ. ἴῃ φυσσήματα [,, φυσσήματα Ῥ 1 νοήϑυτῃ ἀο]οὺ Ερμα 1110 
ὀνόμασι 1}, ὀνόμασιν Ἐ3 1116 εὖ λέγειν] ἴοτύ. εὐστομεῖν 111.7.- 
1128 ἀρ]οῦ Ῥα]ου, 1122---1126 οχ 8118 υθοθηβίοηθ ἔα] δ6 1Παῦοβ ρα αὺῦ 
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χώρει δέ, ϑύγατερ, ἐκτός" οἶσϑα γὰρ πατρὸς 
πάντως ἃ μέλλει" χὑπὸ τοῖς πέπλοις ἄγε 

λαβοῦσ᾽ Ὀρέστην, σὸν κασίγνητον, τέκνον. 

ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε πειϑαρχοῦσά σοι. 1120 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐγὼ πρὸ τῆσδε κἀμαυτῆς φράσω. 

4Γ4. τέκνον, τί κλαίεις, οὐδ᾽ ἔϑ᾽ ἡδέως ὁδρᾶς, 
ἐς γῆν δ᾽ ἐρείσασ᾽ ὄμμα πρόσϑ’ ἔχεις πέπλους; 

ΠΥ φεῦ" 

τίν᾽ ἂν λάβοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν κακῶν; 

ἅπασι γὰρ πρώτοισι χρήσασϑαι πάρα 119 

κἀν ὑστάτοισι κἀν μέσοισι πανταχοῦ. 
4Γά4. τί δ᾽ ἔστιν; ὥς μοι πάντες εἰς ἕν ἥκετε, 

σύγχυσιν ἔχοντες καὶ ταραγμὸν ὀμμάτων. 

ΚΑ. εἴφ᾽ ἃν ἐρωτήσω δε γενναίως. πόσι. 

4Γ 4. οὐδὲν κελευσμοῦ δεῖ γ᾽ ἐρωτᾶσϑαι ϑέλω. 1180 

ΚΑ. τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν τ᾽ ἐμὴν μέλλεις κτενεῖν: 

4ΓΑ. ἔα" 
τλήμονά γ᾽ ἔλεξας, ὑπονοεῖς 9᾽ ἃ μή δε χρή. 

ΚΑ. ἐἔλχ᾽ ἥσυχος. 
κἀκεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόκριναι πάλιν. 

ΓΑ. σὺ δ᾽, ἤν γ᾽ ἐρωτᾷς εἰκότ᾽, εἰκότ᾽ ἂν κλύοις. 
ΚΑ. οὐκ ἄλλ᾽ ἐρωτῶ, καὶ σὺ μὴ λέγ᾽ ἄλλα μοι. 118 

4Γ4. ὦ πότνια μοῖρα καὶ τύχη δαίμων τ᾽ ἐμός. 
ΚΑ. κἀμός γε καὶ τῆσδ᾽. εἷς τριῶν δυσδαιμόνων. 

4Γ4. τί δ᾽ ἠδίκησαι; ΚΑ. τοῦτ᾽ ἐμοῦ πεύϑῃ πάρα; 
ς ὁ νοῦς ὅδ᾽ αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει. 

Β͵ΙΘΙΩΙ, 1120 ἀρϊοῦ Μοὰκ 1117 χώρκϑύγατερ 1,, ει ἴῃ 110. ὑσίατη 11ὑ. 501. 
1,3, χώρει (δι ΒΌΡΘΙ 8 γ6] ν βού. 05) δὲ ϑύγατερ Ρ 1118 μέλλει 1, Ῥ, 
μέλλει, γε 1," ΡΞ τοῖς] σοῖς Μαύμ186 | πέπλοις] πτεροῖς Εἰ. απι. ΒοΒηΙαὺ 
1121 πρὸ] ΒαΙπθ5, πρὸς ΣΡ 1124 ΟἸγίφοιηθδύγωθ πούδιη παρθαὺ 7, .}Ὁ, 
ΤρΕιρθπῖδθ ΒΌρθυβου, Ρ5} κακῶν] λόγων Ἠθιγηᾶμη 1129 ὧν 7, Ὁ, ἃ ἂν 
ΒΌΡΘΙΒΟΥ. 5 1180 κελευσμοῦ δεῖ) Οδπίοι, κέλευσμ᾽ οὐ δεῖ Ῥ οὖ ἡ 
ΒΌΡΘΙ εἴ βουιρίο 1.) | δεῖ μ᾽ Μαγκὶαπα, δεῖ σ᾽ ΤΟΌΤΘΘ 1181 κτενεῖν) 
ΕΠ]γΊΒ]Θυ, κτανεῖν ΠΡ 1182 τλήμον 1,, τλήμονά γ᾽ 1,3, τλήμονα γ᾽ Ῥ, 
πλήμονά γ᾽ Ῥ5] 8’ ἴῃ 11. 56γ. 5 | ἔογῦ. χρῆν 1188-- 1144 ῬΘΥΒΟΠδ 6 
Ἰ1π60115 πούϑηϊαν ἴθ 1... οὐϊδη 1139 ἸΙπθο]ὰ ρυϑθῆχῶ, ποι 1140 
1184 εἰκότ᾽ ἂν] Μευκὶαπμά, εἰκότα ΤΡ 1180 μοῖρα καὶ τύχη δαίμων 
τ΄] Μυβρταᾶνθ, τύχη καὶ μοῖρα δαίμων τ᾽ 1, τύχη καὶ μοῖρα καὶ δαί- 
μῶν γ᾽ ἜΣ ΠΡΎΡΒΕΟΥ, {ε} Μαείμιαθ, τὸ ΤΡ 1188 τί δ᾽ ἠδίκησαι] Μαϊ- 

: δ 
ὑπῖδθ, τί μ᾽ ἠδίκησε 1., τί μ᾽ ἠδίκησε Ῥὶ τίν᾽ ἠδίκησαι Ῥϑ͵ τί σ᾽ ἠδίκησα 
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414. ἀπωλόμεσϑα. προδέδοται τὰ κρυπτά μου. 1140 
ΚΑ. πάντ᾽ οἶδα καὶ πεπύσμεϑ᾽ ἃ σὺ μέλλεις με δρᾶν" 

αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί σου 

καὶ τὸ στενάξειν πολλά. μὴ κάμῃς λέγων. 

4Γ4. ἰδοὺ σιωπῶ" τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ 

ψευδῇ λέγοντα προσλαβεῖν τῇ συμφορᾷ; 114 
ΚΑ. ἄκουε δή νυν᾿ ἀνακαλύψομεν λόγους. 

κοὐκέτι παρῳδοῖς χρησόμεσϑ᾽ αἰνίγμασιν. 

πρῶτον μέν, ἵνα δὅοι πρῶτα τοῦτ᾽ ὀνειδίσω, 
ἔγημας ἄκουσάν μὲ κἄλαβες βίᾳ, 

τὸν πρόσϑεν ἄνδρα Τάνταλον κατακτανών, 1180 

βρέφος τε τοὐμὸν ζῶν προσούδισας πέδῳ, 
μαστῶν βιαίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας. 

καὶ τὼ Ζ΄ός σὲ παῖδ᾽. ἐμὼ δὲ συγγόνω 

ἵπποισι μαρμαίροντ᾽ ἐπεστρατευσάτην᾽" 

πατὴρ δὲ πρέσβυς Τυνδάρεώς σ᾽ ἐρρύσατο 116 
ἱκέτην γενόμενον, τἀμὰ δ᾽ ἔσχες αὖ λέχη. 
οὗ δοι καταλλαχϑεῖσα περὶ σὲ καὶ δόμους 
συμμαρτυρήδεις ὡς ἄμεμπτος ἦ γυνή, 
ἔς τ᾿ ᾿ἀφροδίτην σωφρονοῦσα καὶ τὸ σὸν 
μέλαϑρον αὔξουσ᾽, ὥστε σ᾽ εἰσιόντα τε 1160 
χαίρειν ϑύυραξέ τ᾽ ἐξιόντ᾽ εὐδαιμονεῖν. 
σπάνιον δὲ ϑήρευμ᾽ ἀνδρὶ τοιαύτην λαβεῖν 

δάμαρτα" φλαύραν δ᾽ οὐ σπάνις γυναῖκ᾽ ἔχειν. 
τίχτω δ᾽ ἐπὶ τρισὶ παρϑένοισι παῖδά δοι 
τόνδ᾽, ὧν μιᾶς σὺ τλημόνως μ᾽ ἀποστερεῖο. 1160ῦ 

κἄν τίς σ᾽ ἔρηται τίνος ἕκατί νιν κτενεῖς, 

λέξον, τί φήσεις; ἢ ̓ μὲ χρὴ λέγειν τὰ σά; 

γ6] τίς σ᾽ ἠδίκησε Μαεαγκ]δηᾷ | ̓πύου 1188 οὖ 1189 Ἰδοῦπδ 6856 νἱἀθίαν 
1141 πεπύσμεϑ'᾽ ἃ σὺ] ΕἸΤΆΒΙΟΥ (πέπυσμ᾽ ΑἸά]η8), πέπεισμ᾽ (6Χ πέπεισμαι 
Γαοΐαμα τὰ 1) ἃ σὺ 1,}, πέπεισμ᾽ ἃ σύ γε 15 Τ᾽] νοϑύβυμα δῦ Ῥδὶθυ 

1148 κάμῃς] Ῥούβοι, κάμνης ΠΡ 1144 τί] ἘΠ]τηΒ] ον, μὲ ΤΡ 
1146 δὴ νῦν 1, ἀνακαλύψομεν] ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂, ἀνακαλύψω , ἀνακαλύψω 
γὰρ 1,.Ὀ5 1141 χρησόμεσϑ'᾽, ποΐπτη ὁχ χρησώμεϑ'᾽, 1,, χρησόμεϑ'᾽ 
1148 ὀνειδίσω 1,5, ὀνειδήσω ἢ 1161 ξῶν] Μυβρσταυθ, σῷ ΤΡῚ 
προσούδισας]} ϑολίισον, προσούρισας ., προσούρησας Γ᾿, προσούδεσας Γ“᾿ 
πέδῳ] ϑοδιρον, πάλῳ ΤΡ 1168 σε] Μαυκδπά, γε ΠΡ] δὲ] Μεΐ- 
{πῖ86, τ ΤΡ 1168 ἦν ΤΡ 1160 ὥστε 6 Οδπίοι, ὥστ᾽ ΤΡ 
1102 5αᾳ. ἀο]οῦ Πιπαου (1108 Οοππρθο!) 1104 τρισαὶ 1, 
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Ἑλένην Μενέλεως ἵνα λάβῃ. καλὸν γένος 
κακῆς γυναικὸς μισϑὸν ἀποτῖσαι τέκνα. 
τἄχϑιστα τοῖσι φιλτάτοις ὠνούμεϑα. 1170 

ἄγ᾽. εἰ στρατεύσῃ καταλιπών μ᾽ ἐν δώμασιν, 

κἀκεῖ γενήσῃ διὰ μακρᾶς ἀπουσίας, 

τίν᾽ ἐν δόμοις μὲ καρδίαν ἕξειν δοκεῖς; 

ὅταν ϑρόνους τῆσδ᾽ εἰσίδω πάντας κενούς, 

κενοὺς δὲ παρϑενῶνας, ἐπὶ δὲ δακρύοις 117 

μόνη κάϑωμαι, τήνδε ϑρηνῳδοῦσ᾽ ἀεί" 
ἀπώλεσέν σ᾽, ὦ τέκνον, ὁ φυτεύσας πατήρ, 
αὐτὸς χτανών, οὐκ ἄλλος οὐδ᾽ ἄλλῃ χερί. 

τοιόνδε μισϑὸν καταλιπὼν πρὸς τοὺς δόμους 

ἐπεὶ βραχείας προφάσεως ἔδει μόνον, 1180 

ἐφ᾽ ἧ σ᾽ ἐγὼ καὶ παῖδες αἵ λελειμμέναι 

δεξόμεϑα δέξιν ἥν σε δέξασϑαι χρεών. 

μὴ δῆτα πρὸς ϑεῶν μήτ᾽ ἀναγκάσῃς ἐμὲ 

κακὴν γενέσϑαι περὶ σέ, μήτ᾽ αὐτὸς γένῃ. 

εἶεν" 
ϑύσεις δὲ παῖδας. ἔνϑα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς; 1188 

τί σοι κατεύξῃ τἀγαϑόν, σφάξων τέκνον; 

νόστον πονηρόν, οἴκοϑέν γ᾽ αἰσχρῶς ἰών; 
ἀλλ᾽ ἐμὲ δίκαιον ἀγαϑὸν εὔχεσϑαί τί δοι; 

οὔ τἄρ᾽ ἀσυνέτους τοὺς ϑεοὺς ἡγοίμεϑ'᾽ ἄν, 

εἰ τοῖσυν αὐϑένταισιν εὖ φρονήσομεν; 1190 

.--............ --ς-... 

1168 Μενέλεως] ΕἌΘἢ56, Μενέλαος 7 | γένος] γέ τοι ΕἿΧ 1110 
τἄχϑιστα)] Βτοᾶθδα, ταχϑεῖσα 7. } νϑύϑατῃ ἀθ]θὺ Οομϊησίοη 1171 εἰ] 
ΒΠ]ΙΏΒ]6γ, ἣν 1, δόμασι Ῥὶ δώμασι Ῥὸ 1114 ὅταν δόμους μὲν τούσδε 
προσίδω κενούς Αγρδῖπθβ μού. αν. ΙΧ ὅ98 ὟΥ., ἴοτῦ. ὅταν ϑρόνους μὲν 
εἰσίδω παιδὸς κενούς (παιδὸς οὔϊατα ΠΟΙ Θηβ 611) 1110 κάϑωμαι) 
ΕΠ]γΉΒ]ου, κάϑημαι Π}Ρ 1178--1208 ἀδιιηεὺ Πιηαονῦ (1119 ἀο]οὺ ΜΌηΙ,, 
1171. 1119 Ἰυμρ]απα, 1179--1184 Ῥα]ΘΥ) 1111 ἀπώλεσέ ΠΤ: | φιτύ- 
σας ΒΙοιηβοΙα 1179 [οτὺ. τοιάνδε μῆνιν ] πρὸς τοὺς ἴῃ 110. 5Βοῖ. 1) 

Ῥοϑὺ 1179 νϑυβϑύχῃ 1 θυ  α15586 τηομαϊῦ Μεαύθμϊδθ 1180 ἐνδεῖ ΠΙΘΙΒΙΚΘ 
1182 δεξόμεσϑα Τ' οὐ τιαὺ. ἴῃ δεξόμεϑα [1 1180 παῖδας] ΒΟΙΙΡΒΙ, 
παῖδ᾽ 1 ΤΊ ΒΌΡΟΥ δ᾽ γαδυγα ἴῃ 1.,, ἴογῦ. ασ (γ6] α γ᾽) Θγδβϑατμη, τὴν παῖδ᾽ 
13} ἔνϑα 1,, 888 8 ἴῃ τ88. βου. 1,3 1186. τί σοὺ ΠΡ αἰ, οὐ ΠΡ Ἀ.} 

ὁ σφάζων 1. 5860ἃ ὁ Θγαβϑατϊη ἴῃ 7) 1181 νόστον ἁπόνητον Ἐ΄. τι. 
ΒοΒτηϊαῦ, ἔοτύ. ἦ νόστον ἐσϑλόν 1189 ἦ τἄρ᾽ ἀσυνέτους ΜἈΙΟΚΘΏΒΟΥ, 
ἴουτύ. οὔ τἄρα συνετοὺς (οὐκ ὧρα συνετοὺς ἨΘΙΒ[Κ6) ' 

Ἐπ υῖρίαθ5, Τρμϊροπίω ΑἸ] θηβἰ8. ἢ 
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ἥκων δ᾽ ἐς 'άργος προσπεσῇ τέκνοισι σοῖς: 

ἀλλ᾽ οὐ ϑέμις σοι. τίς δὲ καὶ προσβλέψεται 

παίδων σ᾽, ἵν᾽ αὐτῶν προσέμενος κτάνῃς τινά; 
ταῦτ᾽ ἦλϑες ἤδη διὰ λόγων, ἢ σκῆπτρά δοι 
μόνον διαφέρειν καὶ στρατηλατεῖν δε δεῖ; 119 
ὃν χρῆν δίκαιον λόγον ἐν ᾿Ζργείοις λέγειν" 

βούλεσϑ᾽, ᾽4χαιοί, πλεῖν Φρυγῶν ἐπὶ χϑόνα; 

κλῆρον τίϑεσϑε παῖδ᾽ ὅτου ϑανεῖν χρεών. 

ἐν ἴσῳ γὰρ ἦν τόδ᾽, ἀλλὰ μὴ σ᾽ ἐξαίρετον 

σφάγιον παρασχεῖν Ζαναἴΐδαισι παῖδα σήν, 1200 

ἢ Μενέλεων πρὸ μητρὸς ᾿Ερμιόνην κτανεῖν, 

οὗπερ τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν. νῦν δ᾽ ἐγὼ μὲν ἡ τὸ σὸν 
σώζουσα λέκτρον παιδὸς ἐστερήσομαι., 

ἡ δ᾽ ἐξαμαρτοῦσ᾽, ὑπόροφον νεάνιδα 
Σπάρτῃ κομίξουσ᾽, εὐτυχὴς γενήσεται. 120 

τούτων ἄμειψαί μ᾽ εἴ τι μὴ καλῶς λέγω" 

εἰ δ᾽ εὖ λέλεκται, νῶν μὴ δή γε κτάνῃς 

τὴν σήν τε κἀμὴν παῖδα. καὶ σώφρων ἔσῃ. 

ΧΟ. πιϑοῦ. τὸ γάρ τοι τέκνα συνσδῴξειν καλόν, 
᾿Δγάμεμνον" οὐδεὶς τοῖσδ᾽ ἂν ἀντείποι βροτῶν. 1210 

Ιῷ. εἰ μὲν τὸν Ὀρφέως εἶχον, ὦ πάτερ. λόγον. 
πείϑειν ἐπάδουσ᾽, ὥσϑ' ὁμαρτεῖν μοι πέτρας. 
κηλεῖν τὲ τοῖς λόγοισιν οὺς ἐβουλόμην, 

ἐνταῦϑ' ἂν ἦλθον" νῦν δὲ τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφόν, 
δάκρυα παρέξω" ταῦτα γὰρ δυναίμεϑ᾽ ἄν. 121 
ἱκετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξάπτω σέϑεν 

τὸ σῶμα τοὐμόν, ὕπερ ἔτικτεν ἧδε δοι. 

1191--198 ἀο]οὺ Ἡδηπηὶρ' 1191 εἰς 7 ] προσπεσῇ) Μυβρστδνθ, 
προσπέσης {70 προσπέσοις ΑἸαϊπῶ οὐ ἥκων δ᾽ ἂν Ἄργος προσπέσοις 
ΒπρΊδπα 1192 προσβλέψεται] [οτῦ. προσπτύξεται, 1198 ἵν᾽] Ε]τη5- 
16γ, ἐὰν 1,..}}} προσέμενος] ὟΥ611], προϑέμενος ΤΡ 1194 ἦλϑες] Ηοτ- 
τπϑηπ, ἦλϑεν Π,, ἦλϑ᾽ Ῥ 1196 σε δεῖ] μέλει Μυβργανθ, ἔοτύ. ἔνι 
1196 γρῆν] θΙδκθ, χρὴ 10} 1198 ὅτου [φούστη ὁχ ὅπου ἴῃ 
1201 πρὸ] δοδίσου, πρὸς ΤΡ 1202 οὗπερ] ἴοτὑ. ἧσπερ 1208 ἐστε- 
ρήσομαι] ΠδΙΒΙςθ, ὑστερήσομαι 10 "Ὁ 1204 ὑπόροφον] ϑολίσου, ὑπότρο- 
φον 12, ὑπόστροφον Ῥ 1206 μ᾽ εἴ βαρούβου. ον 2 1201 νῶι 1, Ἐ5, 
νῶ ΡῚ μετανόει δὴ μὴ κτανεῖν Ηδίτηβορίμ, τηϑ]τη μετανοῶν μὴ δὴ κτά- 
νῃς 1210 τοῖσδ᾽ ἂν] Βυγροθβθ, πρὸς τάδ᾽ ΤΡ 1212 ὁμαρτεῖν μοι] 
Τοστῦ. ὁμαρτῆσαν 1214 ἀνῆλθον 1, ἂν ἦλϑον Τ5 | σοφόν] 50 108ὶ, 
σοφά 1} 1210 ἔογῦ. τοῦτο | δυναίμεθ᾽ ἄν] ΜεγκΙαπα, δυναίμεϑα 1." 

να 
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μή μ᾽ ἀπολέσῃς ἄωρον" ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς 
βλέπειν" τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆς μή μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκάσῃς. 
πρώτη σ᾽ ἐκάλεσα πατέρα καὶ σὺ παῖδ᾽ ἐμέ" 1220 
πρώτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ᾽ ἐμόν 
φίλας χάριτας ἔδωκα κἀντεδεξάμην. 

λόγος δ᾽ ὁ μὲν σὸς ἦν ὅδ᾽ ἀρά σ᾽, ὦ τέκνον, 
εὐδαίμον᾽ ἀνδρὸς ἐν δόμοισιν ὄψομαι, 
ξῶσάν τε καὶ ϑάλλουσαν ἀξίως ἐμοῦ; 129 

οὑμὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἦν αὖ περὶ σὸν ἐξαρτωμένης 
γένειον. οὗ νῦν ἀντιλάξυμαι χερί" 
τί δ᾽ ἀρ ἐγὼ σέ, πρέσβυν ἂρ’ ἐσδέξομαι 
ἐμῶν φίλαισιν ὑποδοχαῖς δόμων, πάτερ, 

πόνων τιϑηνοὺς ἀποδιδοῦσά δοι τροφάς: 1280 

τούτων ἐγὼ μὲν τῶν λόγων μνήμην ἔχω, 

σὺ δ᾽ ἐπιλέλησαι. καί μ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλεις. 
μὴ πρός σε Πέλοπος καὶ πρὸς ᾿4τρέως πατρὸς 
καὶ τῆσδε μητρός, ἣ πρὶν ὠδίνουσ᾽ ἐμὲ 
νῦν δευτέραν ὠδῖνα τήνδε λαμβάνει. 198 

τί μοι μέτεστι τῶν ᾿4λεξάνδρου γάμων 

Ἑλένης τε; πόϑεν ἦλϑ᾽ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τὠμῷ, πάτερ; 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς, ὄμμα δὸς φίλημά τε, 

ἵν᾿ ἀλλὰ τοῦτο κατϑανοῦσ᾽ ἔχω σέϑεν 

μνημεῖον, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσῃ λόγοιο. 1240 

[ἀδελφέ, μικρὸς μὲν σύ γ᾽ ἐπίκουρος φίλοις. 
ὅμως δὲ συνδάκρυσον, ἱκέτευσον πατρὸς 
τὴν σὴν ἀδελφὴν μὴ ϑανεῖν" αἴσϑημά τοι 

κἀν νηπίοις γε τῶν κακῶν ἐγγίγνεται. 

ἰδοὺ σιωπῶν λίσσεταί σ᾽ ὅδ᾽. ὦ πάτερ. 1940 
ἀλλ᾽ αἴδεσαί μὲ καὶ κατοίκτειρον βίον. 

1219 λεύσσειν" τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆν ῬΙ]αὺ. Μον. Ρ». 11} 1221 γόνασι] 
Βαῖτθθ, γούνασι 06" 1224 εὐδαίμον᾽ Ῥίογβοπ, εὐδαίμονος ΤΡ 
1227 νῦν 1,, νιν ᾿ | ἀντιλάξυμαι] ΜδεγκΙαπα, ἀντιλάξομαι 70} 
1280 πόνους τιϑηνοὺς .. τροφῆς ΚΘΥΒΘΥ 1288 σε] Μϑικ]δμά, γε ΤΡ 

1284 τῆσδε 1,, τῆς γε Ρ 1281 ἀο]οῦ Μαεαύμϊδθ 1240 πείσῃ] Ε]τη5- 
1θγ, πεισϑῆς ΤΡ ἢν... πεισϑῇς Ἠογδὴπ [| νϑύϑατη αθ]οὺ Νδθοκ 
1241--1248 ἀ6]6 Ὁ] (Ζοιύβοην. ἢ. ἃ. οθβίουυ. αγιηῃ. 1818 ρ. 182, 1248 
ἴῶὼτη Ἡδγύαμπρ' ἀδηηηδν 1) 1242 σὺν δάκρυσιν 12.4.5. τον τ  σὶ 
1,3 Ἐ5) ἐγγίνεται 7ΠὩ"Ἑ 124ὔ οὐ ὅδ᾽ ὦ 1,, σ᾽ ὦ οοΥτ. ἴπ σε γ᾽ ὦ, ροβίθδα 
ἴῃ σὲ γ᾽ ὅδ᾽ ὦ, αποᾶ τυυ αύμπτη ἴῃ σ᾽ ὅδ᾽ ὦ, Ρ 1246 βίου Μαικαπᾷ 

ἊΝ 
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ναί, πρὸς γενείου σ᾽ ἀντόμεσϑα δύο φίλω" 

ὃ μὲν νεοῦσός ἐστιν, ἣ δ᾽ ηὐξημένη.] 
ὃν συντεμοῦδα πάντα νικήσω λόγον᾽ 

τὸ φῶς τόδ᾽ ἀνθρώποισιν ἥδιστον βλέπειν, 1250 

τὰ νέρϑε δ᾽ οὐδέν" μαίνεται δ᾽ ὃς εὔχεται 

ϑανεῖν. κακῶς ζῆν κρεῖσσον ἢ ϑανεῖν καλῶς. 

ΧΟ. ὦ τλῆμον ᾿Ελένη, διὰ σὲ καὶ τοὺς σοὺς γάμους 
ἀγὼν ᾿Δτρείδαις καὶ τέκνοις ἥκει μέγας. 

ΑΓΑ͂. ἐγὼ τά τ᾽ οἰκτρὰ συνετός εἰμι καὶ τὰ μὴ 195 
φιλῶ τ᾽ ἐμαυτοῦ τέκνα" μαινοίμην γὰρ ἄν. 

δεινῶς δ᾽ ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι, γύναι, 

δεινῶς δὲ καὶ μή τοῦτο γὰρ πρᾶξαί με δεῖ. 
ὁρᾶϑ᾽ ὅσον στράτευμα ναύφρακτον τόδε, 

χαλκέων ϑ᾽ ὅπλων ἄνακτες ᾿Βλλήνων ὅσοι, 1260 
οἷς νόστος οὐκ ἔστ᾽ ᾿Ιλίου πύργους ἔπι, 

εἰ μή σε ϑύσω, μάντις ὡς Κάλχας λέγει, 

οὐδ᾽ ἔστι Τροίας ἐξελεῖν κλεινὸν βάϑρον. 

μέμηνε δ᾽ ᾿“φροδίτη τις Ελλήνων στρατῷ 

πλεῖν ὡς τάχιστα βαρβάρων ἐπὶ χϑόνα. 120 
παῦσαί τε λέχτρων ἁρπαγὰς ᾿Ελληνικάς" 

οἱ τὰς ἐν 4ργει παρϑένους κτενοῦσί μου 
ὑμᾶς τε κἀμέ, ϑέσφατ᾽ εἰ λύσω ϑεᾶς. 

οὐ Μενέλεώς μὲ καταδεδούλωται, τέκνον, 

οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ κείνου βουλόμενον ἐλήλυϑα. 1210 

ἀλλ᾽ Ἑλλάς. ἧ δεῖ, κἂν ϑέλω κἂν μὴ ϑέλω, 

ϑῦσαί δε τούτου δ᾽ ἥσσονες καϑέσταμεν. 

1247 ἀντόμεϑα 1,, ἀντόμεσϑα 13.}ἘῈ δύω ΤΡ 1251 5ᾳ. οὐδέν 
ΟΡ. ἢ. 119, ὅ, οὐδεὶς 1, | εὔχεται (ται ἴῃ ᾿ὔπγα, ἴῃ αὐ ϑανεῖν ἔα, 
ΒΟΥ, τῇ. 2, αὐδ δ1γῦδ. ῬΥΟΧΙΤΗ ΤΩ γουβαϊη ϑανεῖν ὃ Τὴ. 1 ΟἸΩΙΒΒΌΤη ΒΌΡΡΙΘ- 
νἱὐ) 1,, εὔχεται ϑανεῖν ᾿' ϑανεῖν Ὠϊὸ αο]ονηῦ οὖ ῬΙΌΧΙΙΠΟ ὙΘΙΒΆΙ, Ὁ] 
ηΐθ κακῶς οτηϊβουδῦὺ τὴ. 1, ϑααιαιὺ 5 καλῶς ϑανεῖν 1,.Ὁ οὐ Θίορδοιιβ, 
β α ϑαροιβου. 1051. 6. ϑανεῖν καλῶς 1260 φιλῶ τ᾿] ΜαεγκΙδηά, φιλῶν 
ΠΡ 121 μοι] Μομκ (ροβὺ Βοιβκίπγη), μὲ ΠΡ 1288 τοῦτο] τί ποτε 
61], ἔογῃ. τί ποτε γὰρ δρᾶσαί με δεῖ: 1260 καλκέων 1,.:ῬὉ. χαλκέων 
ΤΙΣῚΡΞ 1262 ροϑὺ 1268 οοἸ]οοαῦ ΜαυκΙθπα, 1968 ἀο]οὺ Μαεαύϊδθ 
1208 χλεινὸν] ΠΘΙΒΘ, χαινὸν ΤΡ 1264- 1276 ἀδιηπδὺ Πιπάον 
(1207 5ᾳ. ἀοΙ]οὺ Ἡρητηδηη, 1269 οὐ 1211-- 1216 ἰὰπθῦυν Ηθπηϊρὴ 
1204 ἔμηνε.. στρατόν ΤιΟΌΘΟΚ 1266 Ἑλληνικῶν ἘΠΤΊΒΙΘΥ 1267 τάς 
τ᾿ Ἠουιηδηη | χτενοῦσι) ϑοΔΠσου, χτείνουσι ΠΡ 1268 ϑέσφατ᾽] ϑοδ- 
Ἰρου, ϑέσφατον 17. 
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ἐλευϑέραν γὰρ δεῖ νιν ὅσον ἐν σοί, τέκνον, 
κἀμοὶ γενέσϑαι. μηδὲ βαρβάρων ὕπο 

Ἕλληνας ὄντας λέκτρα συλᾶσϑαι βία. 1570 

ΚΑ. ὦ τέκνον, ὦ ἕέναι, 
Ἃ 9 οἱ ᾽γὼ ϑανάτου τοῦ σοῦ μελέα. 

φεύγει σε πατὴρ “4ιδῃ παραδούς. 

ΙΦῷ. οἱ ᾽γὼ, μᾶτερ᾽ ταὐτὸν ταὐτὸν 
β 3 ΡΩ ’ 2 2 - 

μξλος εἰς ἄμφω πεπτωκ ἀχῆς, 1280 

κοὐκέτι μοι φῶς 

οὐδ᾽ ἀελίου τόδε φέγγος. 

ἰὼ ἰώ. 
νιφόβολον Φρυγῶν νάπος Ἴδας τ᾽ 

ὄρεα, Πρίαμος ὅϑι ποτὲ βρέφος ἁπαλὸν ἔβαλε 128 

ματρὸς ἀποπρὸ νοσφίδσας 

ἐπὶ μόρῳ ϑανατόεντι 
Πάριν, ὃς ᾽Ιδαῖος 
᾿Ιδαῖος ἐλέγετ᾽ ἐλέγετ᾽ ἐν Φρυγῶν πόλει. 1290 

μή ποτ᾽ ὥφελεν τὸν ἀμφὶ 
βουσὶ βουκόλον τραφέντ᾽ 
[4λέξανδρον] 

οἰκίσαι ἀμφὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ, ὅϑι 

κρῆναν Ννυμφᾶν κεῖνται, 129 

λειμών τ᾽ ἄνϑεσι ϑάλλων 
χλωροῖς καὶ ῥοδόεντ᾽ 
ἄνϑε᾽ ὑακίνϑινά τε ϑεαῖσι δρέπειν" 

ἔνϑα ποτὲ Παλλὰς ἔμολε 1800 

καὶ δολιόφρων Κύπρις 

1214 βαρβάρων] Μύβρτανθ, βαρβάροις ΠΡ 121 συκλᾶσϑαι (ΘΥ80 
Δ), 1211 οὖ 1219 οἷ ἐγὼ 1,}, οἱ ἐγὼ 5 1211 τοῦ σοῦ] ἨΗθδίμ, 
σοῦ ΠΡ 1210 μᾶτερ, ταὐτὸν ταὐτὸν] ΒΟΙΊΡ5Ι, μᾶτερ (α ὁΧ ἡ ἴθοιὺ 1,2) 
μᾶτερ (1η 110. Βουρδιῦ 1.5) ταυτὸν γὰρ κὶ 7,, [έρ (αἸύθγιιη ᾧρ ϑαρτῶ νυ. 
οαα. . 02) ταυτὸν ταυτὸν (τα ὖ. ἴῃ ταυτὸ 2) γὰρ .Ρ, μᾶτερ᾽ ταὐτὸν γὰρ δὴ 
θοῦγθο 1280 πέπτωκ᾽ ἀχῆς] ΒοΙΊρ5ὶ, πέπτωκα τύχης Π"ὃ 1288 Πδᾶπο 
ΤΟ ΠΟΟΙδΠη ΟῚ ΟἸΠΠΙ 6Χ ρϑῦΐθ οἰογαίδιη τ] 1 1556 Εασιρι ἄθση ραΐοῦ 
θιπαονῖ 1284 νιφοβόλον 1,0 8 ΒΌΡΟΙ « βού. ΡΞ 1286 ματρὸς] 
Ἠρυτηδημ, ἕῤς ΠΡ 1291 ὥφελεν] Ηθυϊηδημῃ, ὥφειλε ΠΡ 1298 ΄4λέ- 
ξανδρον ἀδ]ανιῦ ΜοηΪς 1296 ἄνϑ'εσι] ἔρνεσι ἨθγΙηδηπ 1299 ἄν- 
ὅὥεα Π7}ὃὉ}Ὁ 
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Ἥρα 9’ ᾿Ερμᾶς ϑ'.. 

ὁ ΖΔιὼὸς ἄγγελος, 

ἃ μὲν ἐπὶ πόϑῳ τρυφῶσα 

Κύπρις, ἃ δὲ δορὶ Παλλάς, 180 
Ἥρα τὲ Διὸς ἄνακτος 

εὐναῖσι βασιλίσιν, 

κρίσιν ἐπὶ στυγνὰν ἔριν τε [τᾶς] καλλονᾶς, 

ἐμοὶ δὲ ϑάνατον, ὄνομα μὰν 

φέροντα Ζὶαναΐδαισιν, ὦ κόραι, 1810 
[ΧΟ.] πρόϑυμά σ᾽ ἔλαβεν άρτεμις πρὸς Ἴλιον. 
[1Φ.1] ὃ δὲ τεκών μὲ τὰν τάλαιναν, 

ὦ μᾶτερ ὦ μᾶτερ. 
οἴχεται προδοὺς ἔρημον. 

ὦ δυστάλαιν᾽ ἐγώ. πικρὰν 181 
πικρὰν ἰδοῦσα δυσελέναν, 

φονεύομαν διόλλυμαι 

σφαγαῖσιν ἀνοσίοισιν ἀνοσίου πατρός. 

μή μοι ναῶν χαλκεμβολάδων 

πρύμνας ἅδ᾽ Α4ὐλὶς δέξασϑαι ᾿ 1820 

τούσδ᾽ εἰς ὅρμους ἐς Τροίαν 

ὥφελεν ἑλάταν πομπαίαν. 

μηδ᾽ ἀνταίαν Εὐρίπῳ 

πνεῦσαι πομπὰν Ζεύς. μειλίσσων 

αὔραν ἄλλοις ἄλλαν ϑνατῶν 182 

λαίφεσι χαίρειν, 

τοῖσι δὲ λύπαν, τοῖσι δ᾽ ἀνάγκαν, 

τοῖς δ᾽ ἐξορμᾶν, τοῖς δὲ στέλλειν, 

τοῖσι δὲ μέλλειν. 

ἢ πολύμοχϑον ἄρ᾽ ἦν γένος, ἦ πολύμοχϑον 1880 

1802 ροβϑὺ ἑρμᾶς οἵη. ὃ΄ ΤΡ δἀά. 1,3 180 5ᾳ. δορὶ δὲ Παλλάς, 
ἃ δὲ Διὸς ἄνακτος (οούογ!Β 4616015) ἘΠΙΉΒ] 6 Ὺ 1807 εὐναῖς Μομκ | βα- 
σιλίσι 1, Ὲ3, βασιλοῖσι Ῥ 1808 τᾶς ἀο]ονιὺ Μοὐύ186 1809 ἐμὸν 

ἐμὸν δὲ Ἐ]ΠΙΒΙΘΥ, ἐμὸν δὲ Μοηὶς μὲ (ΘΌΡοΥβου. τὰ. 1) ὦ, μὲν Ῥ 
181056α. Τοτὺ. φέροντα “σίαναΐδαις προϑύματος (οδύθογϊα. (1616 15) 4511 
ΧΟ. οὐ 1812 ΙΦ. ἀδ]θνιὺ Πθῖβκο 1818 ἀνοσίοισιν 1,5, ἁνοσίοισι 1 
1321 54. ΒΌΒΡΘΟΙ (1821 ἀρ]οὺ Ηδυνογᾶθῃ, εἰς Τροίαν οἱοιὺ Ἠδυαπρὶ 
1828 μηδ᾽] Ηδιτηδηπ, μήτ᾽ 1 1824 [οτὺ. πνεῦσαι Ζεὺς ὥφελε, μει- 
λίσσων (εἱλίσσων ΤΎγ 100) 1827 τοῖσι... τοῖσι] ΗθαίΉ, τοῖς... τοῖς ΠΡ 

1821---1829 ἀρ]οῦ Ο. θμβα (1827 ἀοθ]οῦ Ηθμπηῖρ, 1828 β8ᾳ. ΜοπΚ) 
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ἁμερίων, τὸ χρεὼν δέ τι δύσποτμον 

ἀνδράσιν ἀνευρεῖν. 
ἰώ, 

μεγάλα πάϑεα, μεγάλα δ᾽ ἄχεα 

Ζαναΐδαις τιϑεῖσα Τυνδαρὶς κόρα. 188 

ΧΟ. ἐγὼ μὲν οἰκτείρω σε συμφορᾶς κακῆς 
τυχοῦσαν, οἵας μήποτ᾽ ὥφελες τυχεῖν. 

ΙΦ. ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἀνδρῶν ὄχλον εἰσορῶ πέλας. 
“- 
ς 

ΚΑ. τόν τε τῆς ϑεᾶς παῖδα, τέκνον, ᾧ σὺ δεῦρ᾽ ἐλήλυϑας. 
ΙΦ. διαχαλᾶτέ μοι μέλαϑρα, δμῶες, ὡς κρύψω δέμας. 1840 

ΚΑ. τί δὲ φεύγεις, τέκνον; [Φ. ᾿Δχιλλέα τόνδ᾽ ἰδεῖν αἰσχύ- 

νομαῖι. 
ΚΖ. ὡς τί δή; ΙΦ. τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει. 

ΚΑ. οὐκ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. 

ἀλλὰ μίμν᾽" οὐ σεμνότητος ἔργον, ἢν ὀνώμεϑα. 
ΑΧ. ὦ γύναι τάλαινα, “ήδας ϑύγατερ, ΚΑ. οὐ ψευδῆ ϑϑ0ρο- 

εἴς. 1845 

4Χ. δείν᾽ ἐν ᾿4ργείοις βοᾶται. Κὶ4. τίνα βοήν; σήμαινέ μοι. 

ΑΧ. ἀμφὶ σῆς παιδός, ΚΑ. πονηρὸν εἶπας οἰωνὸν λόγων. 
ΑΧ. ὡς χρεὼν σφάξαι νιν. ΚΑ. κοὐδεὶς ἐναντία λέγει; 

ΑΧ. ἐς ϑόρυβον ἐγώ τι καὐτὸς ἤλυϑον, ΚΑ. τίν᾽, ὦ ἕένε; 

ΑΧ. σῶμα λευσϑῆναι πέτροισι. ΚΛ. μῶν κόρην σῴξων ἐμήν; 1880 

ΑΧ. αὐτὸ τοῦτο. Κα. τίς δ᾽ ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ ϑιγεῖν; 

1881 τὸ χρεών] Ἠθυπδημ, χρεὼν ΠΡ 1882 ἀνευρεῖν] ἔρπει ΗΘ νοῖ- 
ἀθη 1888 ΧΟ. ριδϑῆραπὺ 1.) ἰὼ 1,}, ἰὼ ἰὼ 73.352 188 δαναΐδαις 
1,}, τοῖς δαναΐδαις 7,55 1886 κακῆς 1,, κακῶν Ῥ 1881 ποῃ ΕΠ ΡΙ 415 

6588 νἱἀθϑία": 1888 ὦ τεκοῦσ᾽, ὦ μῆτερ Ὗ ῸΙ! 1889 τόν γε τῆς ϑεᾶς 
Ποῖ, τὸν ϑεᾶς γε Ἠαγίσπσ | παῖδα, τέκνον] Ηθείμ, ἀχιλλέα τέκνον 
Τ᾿ παῖδ᾽ ὦ τέκνον γ᾽ 1,8, ἀχιλλέα τέκνον γ᾽ Τὸ | ᾧ σὺ] Ηριπδμη, ὦ 
ἘΔ 1840 μέλαϑρα] ἴοτῦ. τὰ κλῇῆϑρα. Οἷν. Ηρ». 808 1841 τί δὲ 
σὺ φεύγεις, τέκνον; [Φ. ἄνδρα τόνδ᾽ ἰδεῖν αἰσχύνομαι Ἠδτίαμρ', τί δέ, 
τέκνον, φεύγεις; (οατη Ἡθαίῃ10) τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ κτὲ. Ἠδητηδηη | τόνδ᾽] 
Μυβρτᾶνθ, τὸν ΠΡ 1848 πεπτωκότα {1,4 πεπραγμένα ΡΞ 1844 ὀνώ- 
με} ΒΟΙΡΒ1, δυνώμεϑα 7.0)}Ὀ 184 ---1848 4Χ.] θα. ΒναθδοΒίδηδ, 
ΧΟ. ΤΡ 1846 τίς βοή; Ἠδγνοτάθη 1847 λόγων] Μεικ]απᾶ, λόγον 
ὯΡ 1848 κοὐδεὶς (τοῖς δ᾽ ΒΌΡΟΙ νούϑαμὰ δααϊαϊῦ 105) ἐναντία (ἴῃ 
ἐναντίον ὁοοΥν. ἢ) λέγει ΠῚ]0ῚῸ | ἴοτύ. σφάξαι νξβᾶνιν (νεᾶνιν ἴᾶτα ΕἾΧ). 
ΚΑ. κοῦτις ἔλεγεν ἀντία; (εἶπ᾽ ἐναντία, Ἠθιν οι θη) 1349 τι] Μιυ8- 
ΘΎΘΝΘ, τοῦ 1, γε Μαυκὶδπηά | τίν᾽] Νϑυοκ, ἐς τίν Π'ὃῈ  Ἀἠ18680 σῴζων] 
δηΐου, σώξειν 1,0. σώξεις Ῥϑ 1851 τίς ἂν ἔτλη δὲ Ἡθηϊηδημ | τοῦ 
σώματος 1... τοῦ ἀπ]ονιὺ 1,3 
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Α,Χ. πάντες “Ἕλληνες. ΚΑ. στρατὸς δὲ Μυρμιδὼν οὔ σοι 

παρῆν; 
Α͂Χ. πρῶτος ἦν ἐκεῖνος ἐχϑρός. ΚΑ. δι᾽ ἄρ᾽ ὀλώλαμεν, τέκνον. 
Α͂Χ. οἵ με τὸν γάμων ἀπεκάλουν ἥσσον᾽. Κ. ἀπεκρίνω δὲ τί; 

Α͂Χ. τὴν ἐμὴν μέλλουσαν εὐνὴν μὴ κτανεῖν, Κα. δίκαια γάρ. 18δῦ 

Α͂Χ. ἣν ἐφήμισεν πατήρ μοι. ΚΑ. κἀργόϑεν γ᾽ ἐπέμψατο. 

ΑΧ. ἀλλ᾽ ἐνικώμην κεκραγμοῦ. Κα. τὸ πολὺ γὰρ δεινὸν κακόν. 

Α͂Χ. ἀλλ᾽ ὅμως ἀρήξομέν σοι. ΚΑ. καὶ μαχῇ πολλοῖσιν εἷς; 

Α͂Χ. εἰσορᾷς τεύχη φέροντας τούσδ᾽; ΚΑ. ὄναιο τῶν φρενῶν. 

Α4Χ. ἀλλ᾽ ὀνησόμεσϑα. ΚΑ. παῖς ἄρ᾽ οὐκέτι σφαγήσεται; 1860 

ΑΧ. οὔκ, ἐμοῦ γ᾽ ἑκόντος. ΚΑ. ἥξει δ᾽ ὅστις ἅψεται κόρης; 

4Χ. μυρίοι γ᾽, ἄρξει δ᾽ Ὀδυσσεύς. Κα. ἀρ’ ὁ Σισύφου γόνος: 
ΑΧ. αὐτὸς οὗτος. ΚΑ. ἴδια πράσσων, ἢ στρατοῦ ταχϑεὶς ὕπο; 
Α͂Χ. αἱρεθεὶς ἑκών. ΚΑ. πονηράν γ᾽ αἵρεσιν, μιαιφονεῖν. 

Α͂Χ. ἀλλ᾽ ἐγὼ σχήσω νιν. Καὶ. ἄξει δ᾽ οὐχ ἑκοῦσαν ἁρπάσας: 186 

Α͂Χ. δηλαδὴ ξανϑῆς ἐϑείρας. ΚΑ. ἐμὲ δὲ χρὴ τί δρᾶν τότε; 

Α͂Χ. ἀντέχου ϑυγατρός.ς ΚΑ. ὡς τοῦδ᾽ εἵνεκ᾽ οὐ σφαγήδεται. 
Α͂Χ. ἀλλὰ μὴν ἐς τοῦτό γ᾽ ἥξει. ΙΦ. μῆτερ, εἰσακούσατε 

τῶν ἐμῶν λόγων" μάτην γάρ σ᾽ εἰσορῶ ϑυμουμένην 

σῷ πόσει" τὰ δ᾽ ἀδύναϑ᾽ ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥάδιον. 1870 
τὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προϑυμίας" 

ἀλλὰ καὶ σὲ τοῦϑ᾽ ὁρᾶν χρή, μὴ διαβληϑῇ στρατῷ. 
καὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν, ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃ. 

οἷα δ᾽ εἰσῆλϑέν μ᾽. ἄκουσον, μῆτερ, ἐννοουμένην᾽ 

κατϑανεῖν μὲν ἐμὲ δέδοκται" τοῦτο δ᾽ αὐτὸ βούλομαι 18τῦ 

18ὅ2 Μυρμιδὼν]͵ ΕἸγΊΒ]Θγ, μυρμιδόνων ΤΡ 1854 ἥσσονα 1}, 
ἥσσον᾽ 1,3 ὑπεκρίνω 1,Ὶ ὃ ἴῃ ἃ οοὐτ. 1 ὃ 1866 ἐφήμισε 1,., ἐφή- 
μισεν 5 1868 μαχεῖ] ΕἸ]τηΒΙου, μάχῃ 11. μάχη ᾿ 1889 τούσδε 1, Ῥ, 
τούσδ᾽ ΡΞ 1802 ἄρξει] ΒΟΙΡ51, ἄξει 1} ὕσια σύφου Ῥ, α ἀο]ον 5 

1868 ἴδια] Ηφαΐμ, ἰδία 1, (. 6. ἰδίᾳ) 1866 ἐϑείρας] 1.. ΘΙπάοΥῇ, 
ἐθείρης ΠΡῚ χρὴ τί] Οεϊβίοτά, τί χρὴ 1 1801 ἀντέχου 1,.Ὀ", ἂἄντ- 
ἔχη ΡῚ εἵνεκ᾽] Νῶυοϊς, ἕνεκ᾽ 1,}Ὁ, οὔνεκ᾽ ΑἸάϊπδ 1868 Βιργδ βΠΘΠῚ 
νοῦ. εἰσακούσατξ 801. 3 λείπ(ει), αποὰ δὰ 1869 ρουυπθῦ 1869 τῶν 
ἐμῶν: μάτην γὰρ εἰσορῶ 1, ἴῃ τηϑγρ'. λείπ(ει) δάβου. 1.3, αὐαοα ἀδ]θνιῦ 
1,3, τῶν ἐμῶν λόγων" μάτην γάρ σ᾽ εἰσορῶ 1,3, γὰρ εἰς σ᾽ ὁρῶ 5] τῶν 
ἐμῶν ἐπῶν Ο. Ηθηβ8 1812 χρή] ἴοτύ. δεῖ [ διαβληϑῇ} Παυΐαηρ, δια- 
βληϑῇῆς 1ὉὈ 1818 ὅδε δὲ] Μυβρτανθ, ὁ δὲ, Βαρθιβου. ὁ ἀχιλλεὺς 1., ὁ 
δὲ Ρ 1814 εἰσῆλθεν 1,, 564 εν ἴῃ 110. 5ογ. 1.3, εἰσῆλϑε Ῥ΄] ἐννοουμέ- 
νην 1,.Ὀ5, ἐννοουμένη Ρ 1816 μὲν ἐμὲ] Πδιομποηβίθιῃ, μέν μοι 1. 
(μέ τοι ουτοΒ ἀρ 5111 108]. Ραμ. 1888) 
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εὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γ᾽ ἐκποδὼν τὸ δυσγενἕς. 
δεῦρο δὴ σκέψαι μεϑ᾽ ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς λέγω" 

εἰς ἔμ᾽ “Ελλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπει. 
κἀν ἐμοὶ πορϑμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκαφαί, 

τάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροι. 1380 

μηκέϑ᾽ ἁρπάζειν ἐᾶν τὰς ὀλβίας ἐξ ᾿Ελλάδος, 
τὸν Ἑλένης τίσαντας ὄλεϑρον, ἣν ἥρπασεν Πάρις. 
ταῦτα πάντα κατϑανοῦσα ῥύσομαι, καί μου κλέος, 

Ἑλλάδ᾽ ὡς ἠλευϑέρωσα, μακάριον γενήσεται. 

καὶ γὰρ οὐδέ τοί τι λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεών᾽ 188 
πᾶσι γάρ μ᾽ Ἕλλησι κοινὸν ἔτεκες, οὐχὶ σοὶ μόνῃ. 

ἀλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφραγμένοι, 

υυρίοι δ᾽ ἐρέτμ᾽ ἔχοντες, πατρίδος ἠδικημένης., 
δρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχϑροὺς χὑπὲρ Ελλάδος ϑανεῖν. 
ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ μί᾽ οὖσα πάντα κωλύσει τάδε; 1890 
τί τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἂρ ἔχοιμεν ἀντειπεῖν ἔπος; 

κἀπ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐλϑωμεν᾽ οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖν 
πᾶσιν ᾽4ργείοις γυναικὸς εἵνεκ᾽ οὐδὲ κατϑανεῖν. 

εἷς γ᾽ ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων δρᾶν φάος. 

εἰ δ᾽ ἐβουλήϑη πρόϑυμα τοὐμὸν Ἄρτεμις λαβεῖν, 189 

ἐμποδὼν γενήσομαι ᾽γὼ ϑνητὸς οὖσα τῇ ϑεῷ: 
ἀλλ᾽ ἀμήχανον: δίδωμι σῶμα τοὐμὸν ᾿Ελλάδι. 
ϑύετ᾽, ἐχπορϑεῖτε Τροίαν. ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου 
διὰ μακροῦ, καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξ᾽ ἐμή. 

βαρβάρων δ᾽ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ᾽ οὐ βαρβάρους, 1400 

μῆτερ, Ἑλλήνων" τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἵ δ᾽ ἐλεύϑεροι. 

1810 γ᾽] τ᾽ Ἡθητηϑηη [ δυσγενές 1,, δυσμενέςε Ρ 1818 συναποβλέπει, 
ΤΡ, νῦν ἀποβλέπει 1,5" 3 1880 56. τάς τε μελλούσας γυναῖκας μηκέϑ᾽ 
ἁρπάξειν ἐᾶν, οθοὔθοτϊθ. ἀθ] ού15, Οοηιηρίοι 1882 ἀοθὶϑοὺῦ Μομκ (αὖ ΟἸἸτὴ 
Ἡδτυϊαπρὴ) [ ἣν 1,}Ἐ, ἦν τιν᾽ 1.3 ἘΣ 1884 μακάριον] μυρίον 1,.. ΘιηΔουῖ 

1885 τοί τι] Ε]ΊΊΒ]6Θ νυ, τοι 7,.}} λίαν 1, λίαν γ᾽ Ῥ5 1880 κοινὴν 
Ε]ΤΉΒΙΘῪ 1889 τολμήσουσ᾽ 1,.Ὀ, τολμήσουσιν 1,35}}8} τε χ᾽ ὑπὲρ (τε χ᾽ 
1π [πὸ. ΒΟΥ. 725, ἕαοταῦ Τουὺ. καὶ ὑπὲρ) 1, χ᾽ ὑπὲρ ' τε βυροιβου. 25 
1891 τοῦτ᾽ ἂρ 1, Ὁ, τοῦτο γ᾽ ἄρ᾽ 1,5, τοῦτο τ᾽ ἄρ ῬϑΊ ἴοτύ. τί τὸ δίκαιον 
τοῖσδε, μῆτερ, ἔχομεν (τοῦτό γ᾽; ἄρά γ᾽ ἔχομεν ΒτΘπ) 1898 ἕνεκ᾽ 1. 
αὖ 1867 1894 εἷς ἀνὴρ Ηδιτηδπη | ὁρῶν ΠΟΌΓΘΘ 189ὅ πρόϑυμα) 
ΒΟΙΡΒΙ, σῶμα 1,!}}, τὸ σῶμα 5 1890 γενήσομαι ᾽γὼ] ΠρδΙΒο, γενή- 
σομ᾽ ἐγὼ ΤΡ 1898 ϑύετ᾽ ἐχκπορϑεῖτε 1,  )ἘῈΝ) ϑύετε πορϑεῖτε Ῥ 
1899 γάμοι καὶ δόξ᾽ ἐμή] ἴοντῦ. γαμήλιον λέχος (ν6] τέλος). Οἶν. ΟΥ. 1080 

1400 ἄρχειν εἰκός ΑὐἹδίοῦ. ΡΟ]. 1 2, εἰκὸς ἄρχειν ΠΡ 1401 οἵ δ᾽ 
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ΧΟ. τὸ μὲν σόν, ὦ ὑΕστΙς γενναίως ἔχει" 
τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ νοσεῖ. 

ΑΧ. ᾿Δγαμέμνονος παῖ, μακάριόν μέ τις ϑεῶν 

ἔμελλε ϑήσειν, εἰ τύχοιμι σῶν γάμων. 140 

ξηλῶ δὲ σοῦ μὲν ᾿Ελλάδ᾽, “Ελλάδος δὲ σέ. 

δὖ γὰρ τόδ᾽ εἶπας ἀξίως τε πατρίδος" 
[τὸ ϑεομαχεῖν γὰρ ἀπολιποῦσ᾽, ὅ σου κρατεῖ, 
ἐξελογίσω τὰ χρηστὰ τἀναγκαῖά τε.} 
μᾶλλον δὲ λέκτρων σῶν πόϑος μ᾽ ἐσέρχεται 1410 
ἐς τὴν φύσιν βλέψαντα᾽ γενναία γὰρ εἶ. 
ὅρα δ᾽ ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ᾽ δὐεργετεῖν 

λαβεῖν τ᾽ ἐς οἴκους" ἄχϑομαί τ᾽, ἴστω Θέτις, 

εἰ μή σε σώσω Δααναΐδαισι διὰ μάχης 

ἐλθών. ἄϑρησον᾽ ὃ ϑάνατος δεινὸν κακόν. 141 
180. “λέγω δεν ΟΣ Ὁ ὍΜΔΣ 

ἡ Τυνδαρὶς παῖς διὰ τὸ σῶμ᾽ ἀρκεῖ μάχας 

ἀνδρῶν τιϑεῖσα καὶ φόνους" σὺ δ᾽, ὦ ξένε, 

μὴ ϑνῇσκε δι᾿ ἐμὲ μηδ᾽ ἀποκτείνῃς τινά, 

ἔα δὲ σῶσαί μ᾽ ᾿Ελλάδ᾽, ἢν δυνώμεϑα. 1420 
ΑΧ. ὦ λῆμ᾽ ἄριστον, οὐκ ἔχω πρὸς τοῦτ᾽ ἔτι 

λέγειν, ἐπεί ὅοι τάδε δοκεῖ" γενναῖα γὰρ 

φρονεῖς" τί γὰρ τἀληϑὲς οὐκ εἴποι τις ἄν; 
ὅμως δ᾽, ἴσως γὰρ κἂν μεταγνοίης τάδε, 

[ὡς οὖν ἂν εἰδῇς τἀπ’ ἐμοῦ λελεγμένα, 149 
ὅπλα ϑήσομαι βωμοῦ πέλας, 

9. 

ἐλθὼν τά 

ὡς οὐκ ἑάσων σ᾽ ἀλλὰ κωλύσων ϑανεῖν. 

[χρήσῃ δὲ καὶ σὺ τοῖς ἐμοῖς λόγοις τάχα, 
ὅταν πέλας σῆς φάσγανον δέρης ἴδῃς. 

(οἵ τη 11ὖ. βου. 1.2) ἐλεύϑεροι (ν γ88. ΘΧ ν αὖ ν]άθύυι οοττθούμπτη) 1,, τὸ 
δ᾽ ἐλεύϑερον Ὁ, οἵδ᾽ ἐλεύϑεροι 5 1400 σοῦ ΟΟΥΡ. ὩΡΟΡῪ. ῬαΙΊΒ., τοῦ 
0.16: 1407 οἱοιῦ Ἡθυτηδηη 1408 586. ἀρΙονιὺ ΜουκΚ 1409 τάναγ- 
καῖά τε} ΠοΙβῖτθ, τά τ΄ ἀναγκαῖα γε 1,.ῬἘ5, τάδ᾽ ἀναγκαῖα γε 1410 
μον σῶν 1,.Ρ. σῶν 1,308 1411 τὴν] σὴν ὥοδ!ρο 141 ἄϑρησον ἴ), 
ἄϑροισον ἢ 1416 λέγω τάδε, ροϑῦ τάδε βιρογβουιρίο λείπ(ει), 1... 
λέγω τάδ᾽ οὐδὲν οὐδὲν (οὐδέν᾽ Ῥ) εὐλαβουμένη 1,3.}ῬἘ3, οτᾶϑο λείπει ἴῃ 1), 

1417 ἀρκεῖ] Ηδτγάϊοῃ, ἄρχει 1, (εν ἴῃ 110. βου. 405) μάχας 1.,.}Ῥ0 μά- 
χης 1,3 1424 γὰρ] Ηθυδϑημῃ, γε ΤΡ 1425 ἀο]ονιῦ οὐτη Πίπάοτῆο 
ἨΘΥΤΉΘΠΠ 1420 ἐλϑὼν τάδ᾽ 1, }ΡΆ. ἐλϑόντα δ᾽ Ρ 1428---1482 46]6- 
γιὺ Πιηάου Ἡθυτηδηπαμη απἰ ν. 1421---1482. 1ηὐθγ ΡΟ] ὕου! ὑυραθγαῦ 58- 
οαΐα5 (1480---1482 ἀδιηηοὺ ΜΟΙΚ) 
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οὔκουν ἐάσω σ᾽ ἀφροσύνῃ τῇ σῇ ϑανεῖν᾽" 1480 
ἐλθὼν δὲ σὺν ὕπλοις τοῖσδὲ πρὸς ναὸν ϑεᾶς 

καραδοκήσω σὴν ἐκεῖ παρουσίαν. 

ΙΦῷ. μῆτερ, τί σιγῇ δακρύοις τέγγεις «κόρας: 

ΚΑ. ἔχω τάλαινα πρόφασιν ὥστ᾽ ἀλγεῖν φρένα. 
ΙΦ. παῦσαί μὲ μὴ κάκιξε" τάδε δ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ. 148 

ΚΑ. λέγ᾽" ὡς παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἀδικήσῃ, τέκνον. 
ΙΦ. μήτ᾽ οὖν γε τὸν σὸν πλόκαμον ἐχτέμῃς τριχός. 

μήτ᾽ ἀμφὶ σῶμα μέλανας ἀμπίσχῃ πέπλους. 

ΚΑ. τέ δὴ τόδ᾽ εἶπας, τέκνον; ἀπολέσασά δὲ 
Ιῷ. οὐ σύ γε᾽ σέσωμαι, κατ᾽ ἐμὲ δ᾽ εὐκλεὴς ἔσῃ. 1440 
ΚΑ. πῶς εἶπας: οὐ πενϑεῖν μὲ σὴν ψυχὴν χρεών; 

ΙΦ. ἥκιστ᾽, ἐπεί μοι τύμβος οὐ χωσϑήσεται. 

ΚΑ. τί δέ; τὸ ϑνήσκειν οὐ τάφος νομίζεται; 

ΙΦ. βωμὸς ϑεᾶς μοι μνῆμα τῆς Ζ]ιὸς κόρης. 

ΚΑ. ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, σοὶ πείσομαι" λέγεις γὰρ εὖ. 144 

ΙΦ. ὃὡς εὐτυχοῦσά γ᾽ ᾿Ελλάδος τ᾽ εὐεργέτις. 

ΚΑ. τί δὴ κασιγνήταισιν ἀγγείλω δέϑεν; 

Ιῷ. μηδ᾽ ἀμφὶ κείναις μέλανας ἐξάψῃς πέπλους. 

[ΚΑ. εἴπω δὲ παρὰ δοῦ φίλον ἔπος τι παρϑένοις: 

ΙΦ. χαίρειν γ᾽. Ὀρέστην τ᾽ ἔκτρεφ᾽ ἄνδρα τόνδε μοι. 140 
ΚΑ. προσέλκυσαί νιν ὕστατον ϑεωμένη. 

ΙΦ. ᾧὦ φίλτατ᾽, ἐπεκούρησας ὅσον εἶχες φίλοις. 
ΚΑ. ἐσϑ' ὅ τι κατ᾽ Ἄργος δρῶσά σοι χάριν φέρω; 

ΙΦῷ. πατέρα τὸν ἁμὸν μὴ στύγει πόσιν δὲ σόν. 

ΚΑ. δεινοὺς ἀγῶνας διὰ σὲ δεῖ κεῖνον δοαμεῖν. 145 

ΙΦ. ἄκων μ᾽ ὑπὲρ γῆς Ελλάδος διώλεσεν. 

1485ὅ--1487 ἸΙη6018.6 ρυϑθῆχϑθ ῬΥῸ ῬΘυΒοΟ δ ηη. ΠΟΟΒ ἢ 7) 1486 
ἀδικήσῃ 17,.Ῥ. Ἰιύθογαβ κη ἀβ]θνιῦ, αὖ θαβᾶάθιῃη βιρθυβουιρϑιὺ 8, ἀτυχήσεις 
Οαπΐο 1487 μήτ᾽ οὖν σὺ ἘΠΙΏΒ]ΘΥ, μή μοι σὺ Ηδιτααθπη 1438 Δο]οὺ 
Βυσρθθ 1489 δὴ τόδ᾽] Βαῖπθ5, δῆτα τόδ᾽ 1, Ὁ] τέκνον] Μαγκδπα, ὦ 
τέκνον ΠἢΡ [1440 σέσωσμαι 1 | εὐκλεὴς ἔσῃ] ἴοτῦ. εὔτεκνος καλῇ 
1441. 1466 50186 ἸΙΠ6ο0]86 ργϑθῆχϑθ ἴῃ .., 1441---1461 ἴὸἍ Ρ 1448 δὲ 
1, δαὶ 1,3, δὴ Οεϊδίοτα [| τὸ ϑνήσκειν] ϑανοῦσιν ῬαΙΘΥ (τί δέ, τοῖς 
ἡιανοῦσιν Τι615]ς6) 1446. ἀλλ ΠΡ ἄρ᾽ Ῥ5 1447 δαὶ οχ δὲ νοὶ] δὴ 
οουν, 1.3, δὲ Ῥὶ δή Οοϊδίοτα | ἀγγείλω] ΥΥ611, ἀγγελῶ Π"ὃΡ 1448 ἐξ- 
ἄάψῃς]} οῖβκθ, ἐξάψῃ 1. 1449- -,Ι[462 ἀ6167Υ1] 1449 τί Ὲ 1480 τόνδ᾽ 
ἐμοί 1,4 τόνδε μοι ῬΘΞ 1404 πατέρα τὸν ἀμὸν] ϑοο!!ρον, πατέρα τὸν 
ἐμὸν .1,.Ῥ, πατέρα γε τὸν ἐμὸν 1,5 δὲ] ΗΠατύπηρ, τε 10. γε ἘΠΤΉΒ]ΘΥ 1488 
δεῖ κεῖνον] ῬΟυΒΟΙ, κεῖνον δεῖ 1}. ἴονύ. χρὴ κεῖνον 1466 διώλεσε 1, 
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ΙΦ. τίς μ' εἶσιν ἄξων πρὶν σπαράσσεσϑαι κόμης; 

ΚΊ. ἐγώ, μετά γε σοῦ ΙΦ. μὴ σύ γ᾽" οὐ καλῶς λέγεις. 

ΚΑ. πέπλων ἐχομένη σῶν [ΙΦ. ἐμοί, μῆτερ. πιϑοῦ, 1460 
μέν᾽" ὡς ἐμοί τε σοί τὲ κάλλιον τόδε. 
πατρὸς δ᾽ ὀπαδῶν τῶνδέ τίς μὲ πεμπέτω 

ΚΑ. δόλῳ δ᾽, ἀγεννῶς ᾿Ατρέως τ᾽ οὐκ ἀξίως. 

᾿Αρτέμιδος ἐς λειμῶν᾽, ὅπου σφαγήσομαι. 
ΚΑ. ὦ τέκνον, οἴχῃ; ΙΦ. καὶ πάλιν γ᾽ οὐ μὴ μόλω. 

ΚΑ. λιποῦσα μητέρ᾽; ΙΦ. ὡς ὁρᾷς γ᾽, οὐκ ἀξίως. 146 
ΚΩ. σδχές, μή μὲ προλίπῃς. ΙΦ. οὐκ ἐῶ στάξειν δάκρυ. 

ὑμεῖς δ᾽ ἐπευφημήσατ᾽, ὦ νεάνιδες, 
παιᾶνα τὐμῇ συμφορᾷ Ζ]ιὸς κόρην 

άρτεμιν᾽ ἴτω δὲ Ζ.αναΐδαις εὐφημία. 

κανᾶ δ᾽ ἐναρχέσϑω τις, αἰϑέσϑω δὲ πῦρ 1410 
προχύταις καϑαρσίοισι, καὶ πατὴρ ἐμὸς 

ἐνδεξιούσϑω βωμόν" ὡς σωτηρίαν 

Ἕλλησι δώσουσ᾽ ἔρχομαι νικηφόρον. 

ἄγετέ μὲ τὰν ᾽Ιλίου 1418 

καὶ Φρυγῶν ἑλέπτολιν. 

στέφεα περίβολα δίδοτε. φέρε- 

τε πλόκαμος ὅδε καταστέφειν᾽ 

χερνίβων τε παγάς. 

ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ ναὸν 1480 
ἀμφὶ βωμὸν Ἄρτεμιν, 

τὰν ἄνασσαν ΄ἄρτεμιν, 

τὰν μάκαιραν᾽ ὡς ἐμοῖσιν, εἰ χρεών, 

αἵμασι ϑύμασί τε 148 

ϑέσφατ᾽ ἐξαλείψω. 

διώλεσεν 1,2 1468 σπαράσσεσϑαι) ἘΠΤηΒΙΘγΥ, σπαράξεσϑαι 1,9} κόμης 
1,}, κόμας 5 1469 ἔγωγε μετὰ σοῦ Μαγκὶδηᾶ 1461 ΟἸγύδθτηθ- 
βύγωθ ποίῳ ργδϑῆχδ οὖ οοῃύμπαο ἀθ]οίω ἢ Ρ 140 μητέρα 1 ὁρᾷς 
γ᾽, εὐκαρδίως Β΄ αα. Βομταϊαυ, ἔουῦ. ὁρᾷς, καταξίως 1461 ἐπεφημήσατ᾽ 
ΤΡ ΦΟΘΕΥ 5 1412 σωτηρίαν] ἴοτύ. ναυκληρίαν 141ῦ ΤρΕΙρθηΐδ6 
πούδτῃ φρυϑϑῆχιὺ 1.3 | ἰλίου οχ ἡλίου ἴδοιύ 1) 1419 παγάς] ΒδΙΒΚ6, 
παγαῖσιν 1,, 8688 σιν ροβῦ παγαῖ Ὑ6] ἐσὺν ροϑὺ παγᾶ δα. 1,3, παγαῖσι 

1480 ἀμφὶ ναὸν ἀο]οῦ Μοηῖ | ναὸν 1, δ, λλὰὸν Ρ 1484--Ἰ486 ἔοτγῦ. 
ὡς ἐμοῖς αἵμασιν εἰ ϑέμις ϑέσφατ᾽ ἐξαλείψω 1484 84. ΒΌΡΘΙ δἰ 501. 
9 Α 

ἀρχὴ, ΒΌΡΟΙ τε 501. τεῦ (1. 6. τέλος) 1, 
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ὦ πότνια πότνια μᾶτερ, οὐ δάκρυά γε δοι 

δώσομεν ἁμέτερα᾽ 

παρ᾽ ἱεροῖς γὰρ οὐ πρέπει. 1490 

ὦ νεάνιδες, 
συνεπαείδετ᾽ Ἄρτεμιν 
Χαλκίδος ἀντίπορον, 
ἵνα τε δόρατα μέμονε δάια 149 

δι᾿ ἐμὸν ὄνομα τᾶσδ᾽ Αὐλίδος 

στενοπόροισιν ὅρμοις. 

ἰὼ γᾶ μᾶτερ ὦ Πελασγία, 

Μυκηναῖαί τ᾽ ἐμαὶ ϑεράπναι. 
ΧΟ. καλεῖς πόλισμα Περσέως. 1600 

Κυκλωπίων πόνον χερῶν; 

ΙΦ. ἐϑρέψαϑ᾽ ᾿Ελλάδι μὲ φάος" 
ϑανοῦσα δ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 

ΧΟ. κλέος γὰρ οὔ δὲ μὴ λίπῃ. 

ΙΦ. ἰὼ ἰώ. 1ὅ0ὅ 

λαμπαδοῦχος ἁμέρα 

ΖΙιός τε φέγγος. ἕτερον 

αἰῶνα καὶ μοῖραν οἰκήσομεν. 

χαῖρέ μοι. φίλον φάος. 

[ΧΟ. ἰὼ ἰώ. 
ἴδεσϑε τὰν Ἰλίου 1610 
καὶ Φρυγῶν ἑλέπτολιν 

στείχουσαν. ἐπὶ κάρα στέφη 

βαλλομέναν χερνίβων τὲ παγάς., 

1487 ΟΠΟΥ οὐ 1491 ΤρΡΕΙσθηϊα 6 πούδτη ρυϑοῆρπηὺ 1,.:Ρ. ἀδ]ανιὺ 5'61α- 
167 1487 μᾶτερ] Ηθδηταδπη, {ξρ 1... μῆτερ γϑύθγθβ θα] ] 0 η 685 
1488 οὐ] Εἰπρ] πα, ὡς 1. 1490 ἱεροῖς 1, "3, ἱερεῖς Ρ 14091-. --1497 

ὁμοτο ὑπ θυϊῦ ΜΟΙ. 1491 ὦ οἵη. 1,, ϑάαϊαιῦ 7,3, ἰὼ ἰὼ Ἡρητηδπῃ 
1496 ἵνα τε] ἴογῦ. ἵνα τὰ ν6}] ἔνϑα. Οἷν. ῬΏοΘοη. 6046 [| δώρατα 1,}, δό- 
ρατα 1,3}Ρ8 | μέμονε ἴῃ μέμῃνε ταυῦ. δ | δάινα] νάϊα οἸΐτη Ηδητηϑηῃ 
1496 54. ἔοντῦ. ἅλιον οἶδμα διαπερᾶν λινοπόροισιν αὔραις [ ροβὺ αὐλίδος 
α1α1ὺ τη. τοι ββίτηδ καὶ, αποα νἱχ ρουβριοαστη (Ππρ] πα ἐν 16 ρο 1) 
1498 μᾶτερ] ΞΘΙα]οΥ, μῆτερ ΠΡ 1499 [οτύ. Μόυκηναῖοι  ϑεράπναι 1) 
ϑεράπαιναι 1,3} 1502 ἐθρέψαϑ᾽.. μὲ φάος] Ε]χΒ]ον, ἔϑρεψας (δὰ- 

ΟῬΘύβου, ἐμὲ 1)... μέγα φάος ΤΡ 1607 ἕτερον ἴῃ γ8ϑ8. 501. 1,3 οὖ 510 
5106 ἀυὈ10 οὐϊδιη 7, 1608 ἕτερον αἰῶνα {7,1}, ἕτερον οταδιὺ 1,3 
1009 φίλον οχ φίλος ἔδοϊξ 1) 1510---1681 ἀρ]ονὶ Κιγτομμοῦ,, 1582-- 
1029 Ῥογβοῃ. Ὑ16 δὰ ν. 1 1612 στέφεα ϑ'οι 1 1618 παγαῖς 1." 
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βωμόν γε δαίμονος ϑεᾶς 

ῥανίσιν αἱματορρύτοις 1561 

ϑανοῦσαν εὐφυῆ τε σώματος δέρην 

σφαγεῖσαν. εὔδροσοι παγαὶ 

πατρῷαι μένουσί δὲ χέρνιβές τε 

στρατός τ᾽ ᾿Δχαιῶν ϑέλων 

᾿Ιλίου πόλιν μολεῖν. 1620 
ἀλλὰ τὰν Διὸς κόραν 

κλήσωμεν ἥρτεμιν, ϑεῶν ἄνασσαν, Α 
ὡς ἐπ᾽ εὐτυχεῖ πότμῳ. 
ὦ πότνα, ϑύμασιν βροτησίοις 

χαρεῖσα, πέμψον ἐς Φρυγῶν 1δ2ὅ 
γαῖαν ᾿Ελλάνων στρατὸν 
καὶ δολόεντα Τροίας ἕδη, 

᾿Ζγαμέμνονά τε λόγχαις 

᾿Ελλάδι κλεινότατον στέφανον 
δὸς ἀμφὶ κάρα ξὸν 1680 

κλέος ἀείμνηστον ἀμφιϑεῖναι. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ὦ Τυνδαρεία παῖ, Κλυταιμήστρα, δόμων 
ἔξω πέρασον, ὡς κλύῃς ἐμῶν λόγων. 

ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ. 

φϑογγῆς κλύουσα δεῦρο δῆς ἀφικόμην, 
ταρβοῦσα τλήμων κἀκπεπληγμένη φόβῳ. 168 

μή μοί τιν᾽ ἄλλην ξυμφορὰν ἥκεις φέρων 

πρὸς τῇ παρούσῃ. Α4ΓΓΙΓ. σῆς μὲν οὖν παιδὸς πέρι 
ϑαυμαστά σοι καὶ δεινὰ σημῆναι ϑέλω. 

ΚΑ. μὴ μέλλε τοίνυν, ἀλλὰ φράζ᾽ ὅδον τάχος. 

ΑΓΓΙ.. ἀλλ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, πᾶν πεύσῃ σαφῶς. 1640 
λέξω δ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς. ἤν τι μὴ σφαλεῖσά μου 

παγὰς 1,2 1614 βωμὸν διαίμονος ΜαΙΚΙΔηά 1516 ϑανοῦσαν] ῥα- 
νοῦσαν Μαγκαπά, ἔοτύ. αἰονῶσαν | εὐφυᾶ .. δέραν ΘΙπαοΥΓ 1618 πα- 
τῶαι Ῥ, ἴοντῦ. πατρῷοι | μένουσι χέρνιβές τέ σε ϑΘρΙα]6. 1822 ἄτεμιν Γ᾿ 
θεῶν] ϑεὰν Ἡοπηὶρ 1024 πότν-κα οΘ΄ἴᾶ80 ἐε Ζ, πότνια ᾿΄ | ϑύμασιν] 
Ἡογγήϑηπ, ϑύμασι 1. 1680 κάρα 9᾽ ϑοδί!ισου, ἴογὺ. κάρα δ᾽ 
1582 χκλυταιμνήστρα 17." 1688 κλύεις 1, χλύης 1,5, χ»λύοις 3 
1680 ἥκῃς Αθοὰ. Ῥοχύαβ 1588 [οτὺ. κοὺ δεινὰ 1641 μου] που 
Μαοτκιδπᾷ 
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γνώμη ταράξῃ γλῶσσαν ἐν λόγοις ἐμήν. 

ἐπεὶ γὰρ ἱκόμεσϑα τῆς Ζ᾽ιὸς κόρης 
᾿ἀρτέμιδος ἄλσος λείμακάς τ᾽ ἀνθεσφόρους, 
ἵν᾽ ἦν ᾿ἀχαιῶν σύλλογος στρατεύματος, 1ὅ4ὔ 
σὴν παῖδ᾽ ἄγοντες, εὐθὺς ᾿4ργείων ὄχλος 
ἠθοοίξεϑ᾽. ὡς δ᾽ ἐσεῖδεν ᾿“γαμέμνων ἄναξ 

ἐπὶ σφαγὰς στείχουδαν εἰς ἄλσος κόρην, 

ἀνεστέναξε. κἄμπαλιν στρέψας κάρα 
δάκρυα προῆγεν, ὀμμάτων πέπλον προῦϑ είς. 1080 

ἣ δὲ σταϑεῖσα τῷ τεκόντι πλησίον 
5 ἔλεξε τοιάδ᾽ " ὦ πάτερ, πάρειμί σοι, 

τοὐμὸν δὲ σῶμα τῆς ἐμῆς ὑπὲρ πάτρας 

καὶ τῆς ἁπάσης Ελλάδος γαίας ὕπερ 

ϑῦσαι δίδωμ᾽ ἑκοῦσα πρὸς βωμὸν ϑεᾶς 1δῦ 

ἄγοντας. εἴπερ ἐστὶ ϑέσφατον τόδε. 
καὶ τοὐπ᾽ ἔμ᾽ εὐτυχεῖτε, καὶ νικηφόρου 
δορὸς τύχοιτε πατρίδα τ᾽ ἐξίκοισϑε γῆν. 
πρὸς ταῦτα μὴ ψαύσῃ τις ᾿4ργείων ἐμοῦ" 

σιγῇ παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως. 1660 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε" πᾶς δ᾽ ἐθάμβησεν κλύων 
εὐψυχίαν τε κἀρετὴν τῆς παρϑένου. 

στὰς δ᾽ ἐν μέσῳ Ταλθύβιος, ᾧ τόδ᾽ ἦν μέλον, 

εὐφημίαν ἀνεῖπε καὶ σιγὴν στρατῷ" 

Κάλχας δ᾽ ὃ μάντις ἐς κανοῦν χρυσήλατον 1δθ 
ἔϑηκεν ὀξὺ χειρὶ φάσγανον δπάδας 

κολεῶν ἔσωϑεν, κρᾶτά τ᾽ ἔστεψεν κόρης. 

ὁ παῖς δ᾽ ὃ Πηλέως ἐν κύκλῳ βωμὸν ϑεᾶς 
λαβὼν κανοῦν ἔβρεξε χέρνιβάς ϑ᾽ ὁμοῦ, 

ἔλεξε δ᾽ ὦ παῖ Ζηνὺς "ἄρτεμις ϑηροκτόνε, 1070 

1644 ἀἁνϑεσφόρους 1, ἘῈ, ἀνθηφόρους 135 1047 ἐσεῖδεν Ὧϊο 10 
1649 ἀνεστέναξε 1660 δάκρυξ πρόσϑεν ὀμμάτων ϑθιηηθ]08 

1557 εὐτυχοῖτε ΑἸάϊπαὰ 168 δορὸς] ῬΙθογΒοι, δώρον ΠῚ 1661 ἐϑάμ 
βησε 1 1607 χουλεῶν 1, }Ἐ, κολεῶν 1,3.:ΡὈ3) ὀλῶν Μύυβρτδνβ | κόρης 6Χ 
κόρος ἴδοϊῦ 1608 πηλέος 1,, πηλέως 1669 ἔβρεξε] ΝΥ 61], ἔϑρεξε 1, ̓ 

1610 οὐ 1611 οὖ νϑουῦω δέξαι τὸ ϑῦμα 1512 ἴῃ 77, 1π Βραῦϊο νόοιο βουιρϑιῦ 
τηϑητι5 δηύασδ, (1, αηΐα 170 λείπ[ει] στίχ[ος] Βουιρϑογαῦ, απο ππποὸ 618- 
5.1) 170 ὦ διὸς (διὸς ἴπ Πὔατα νου θοσθμ παῖ ξηνὸς) ἄρτεμις ϑηροκτόνε 
1,3, ὦ παῖ ξηνὸς ἄρτεμις ϑηροχτόνε Ῥ' νου παῖ. . ϑηροκτόνε Ἰἴπθα 
ὑγδϑηΒῆΧ!5. Βαρουβοιρδιῦ ϑηροχντόν᾽ ἄρτεμι παῖ διός Ῥ5͵) ὦ παῖ Ζηνός, ὦ 



θ4 ᾿ ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟῪ 

τὸ λαμπρὸν εἱλίσσουσ᾽ ἐν εὐφρόνῃ φάος, 
δέξαι τὸ ϑῦμα τόδ᾽ ὅ γέ σοι δωρούμεϑα 

στρατός τ᾽ ᾿Αχαιῶν ᾿Δγαμέμνων ἄναξ 8’ ὁμοῦ, 
ἄχραντον αἷμα καλλιπαρϑένου δέρης, 

καὶ δὸς γενέσϑαι πλοῦν νεῶν ἀπήμονα 161 
Τροίας τε πέργαμ᾽ ἐξελεῖν ἡμᾶς δορί. 

ἐς γῆν δ᾽ ᾿Δτρεῖδαι πᾶς στρατός τ᾽ ἔστη βλέπων. 
ἱερεὺς δὲ φάσγανον λαβὼν ἐπεύξατο. 

λαιμόν τ᾽ ἐπεσκοπεῖϑ'᾽, ἵνα πλήξειεν ἄν" 
ἐμοὶ δέ τ᾽ ἄλγος οὐ μικρὸν εἰσήει φρενί, 1680 

κἄστην νενευκώς᾽ ϑαῦμα δ᾽ ἦν αἴφνης ὁρᾶν" 
πληγῆς κτύπον γὰρ πᾶς τις ἤσϑετ᾽ ἂν σαφῶς, 

τὴν παρϑένον δ᾽ οὐκ εἶδεν οὗ γῆς εἰσέδυ. 
βοᾷ δ᾽ ἱερεύς, ἅπας δ᾽ ἐπήχησε στρατός, 

ἄελπτον εἰσιδόντες ἐκ ϑεῶν τινος 158 

φάσμ᾽. οὗ γε μηδ᾽ ὁρωμένου πίστις παρῆν᾽ 
ἔλαφος γὰρ ἀσπαίρουσ᾽ ἔκειτ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 
ἰδεῖν μεγίστη διαπρεπής τε τὴν ϑέαν, 

ἧς αἵματι βωμὸς ἐραίνετ᾽ ἄρδην τῆς ϑεοῦ. 
κἀν τῷδε Κάλχας πῶς δοκεῖς χαίρων ἔφη" 1690 
5: 
ὦ τοῦδ᾽ ᾿4χαιῶν κοίρανοι κοινοῦ στρατοῦ. 

ὁρᾶτε τήνδε ϑυσίαν, ἣν ἡ ϑεὸς 

προύϑηκε βωμίαν. ἔλαφον ὀρειδρόμον; 

ταύτην μάλιστα τῆς κόρης ἀσπάζξεται, 

ὡς μὴ μιάνῃ βωμὸν εὐγενεῖ φόνῳ. 169 

ἡδέως τὲ τοῦτ᾽ ἐδέξατο, καὶ πλοῦν οὔριον 

δίδωσιν ἡμῖν Ἰλίου τ᾽ ἐπιδρομάς. 

πρὸς ταῦτα πᾶς τις ταρσὸν αἶρε ναυβάτης, 
χώρει τὲ πρὺς ναῦν' ὡς ἡμέρᾳ τῇδε δεῖ 

λιπόντας ἡμᾶς Αὐλίδος κοίλους μυχοὺς 1600 

ἁΔηροντόνε Ναῦθοῖκ. (Οδύθγατη ᾿ἱπᾶθ 8 Ποὺ ν. τϑ!απϑτη ρϑγύθιῃ ἔα θα]86 1ῃ 
ΠΟΥΟ [Ὁ]10 5οΙΠρ51ῦ τηϑπ8 γθοθηΐον ἢ 1718 ᾿Ζ“γαμέμνων τ᾽ ἄναξ ὁμοῦ 
ΘΟΘΙΙΡΟΙ 1078 1η646 80 μοῦ νυ. ὑδχύπτῃ 8118 τηϑητιβ ΒΟ 81ῦ ἴῃ 7.. Ηδθο 
ῬδΥΒ ΤΘΟΘΗ ΙΒΒΙ1Ω1 ροθύίδθ οϑί ] ἱρεὺς Ρ 180 τ᾽ ἄλγος οχΧ τ᾽ ἄργος ἴε- 
οἷῦ Ρ, ἀπᾶβθ τάρβος Νδιοκ 1688 εἶδεν] δποηγταιβ (οὗ ΜουΒ186), οἷ- 
δὲν ΠΡ] οὗ οχ οἵ ἴδοι Ρ 1089 ἐρραίνετ᾽ 1, ἐραίνετ᾽ τααῦ. ἴῃ ἐρραί- 
νετ 192 ἡ ἴδοϊιτα 6χ ὁ ἴπ 1, ἡ Ρ 1598 βωμία Ὲ᾽ 159 μιάνῃ 
ΔΡΟΡΥ. Ῥαγῖ8., μιάνοι Τ.0}0Ὀ 1698 ταρσὸν] 5ο11ρ81, ϑάρσος 1, | αἶρε 
ναυβάτης 1, }ῆ͵ αἷρ καὶ ναυάτης Ρ, Ἐοτύ, εἶρε. Οἷ», Η6]. 168 

“ ἀν. Δι... .-- 



ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Ἡ ἘΝ ΑΥ̓ΛΙΔΙ οΡ 

Αἴγαιον οἶδμα διαπερᾶν. ἐπεὶ δ᾽ ἅπαν 
κατηνϑρακώϑη ϑῦμ᾽ ἐν Ηφαίστου φλογί, 

τὰ πρόσφορ᾽ ηὔξαϑ᾽, ὡς τύχοι νόστου στρατός. 
πέμπει δ᾽ ᾿Δγαμέμνων μ᾽ ὥστε σοι φράσαι τάδε, 

λέγειν ϑ᾽ ὁποίας ἐκ ϑεῶν μοίρας κυρεῖ 100 

καὶ δόξαν ἔσχεν ἄφϑιτον καϑ᾽ ᾿Ελλάδα. 

ἐγὼ παρὼν δὲ καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ὁρῶν λέγω" 

ἡ παῖς σαφῶς δοι πρὸς ϑεοὺς ἀφίπτατο. 

λύπης δ᾽ ἀφαίρει καὶ πόσει πάρες χόλον" 

ἀπροσδόκητα δὲ βροτοῖς τὰ τῶν ϑεῶν, 1610 

σώξουσί ϑ8᾽ οὺς φιλοῦσιν. ἦμαρ γὰρ τόδε 

ϑανοῦσαν εἶδε καὶ βλέπουσαν παῖδα σήν. 

ΧΟ. ὡς ἥδομαί τοι ταῦτ᾽ ἀκούσασ᾽ ἀγγέλου" 
ξῶν δ᾽ ἐν ϑεοῖσι σὺν μένειν φράξει τέκος. 

ΚΑ. ὦ παῖ, ϑεῶν τοῦ κλέμμα γέγονας: 101 
πῶς σε προσείπω; πῶς δ᾽ οὐ φῶ 

παραμυϑεῖσϑαι τούσδε μάτην μύϑους, 

ὥς σου πένϑους λυγροῦ παυσαίμαν; 

ΧΟ. καὶ μὴν ᾿Δγαμέωνων ἄναξ στείχει, 
τούσδ᾽ αὐτὸς ἔχων σοι φράζειν μύϑους. 1620. 

4Γ4. γύναι, ϑυγατρὸς ἕνεχ᾽ ὄλβιοι γενοίμεϑ'᾽ ἄν" 

ἔχει γὰρ ὄντως ἐν ϑεοῖς ὁμιλίαν. 

χρὴ δέ σε λαβοῦσαν τόνδε μόσχον νεαγενῆ 
στείχειν πρὸς οἴκους᾽ ὡς στρατὸς πρὸς πλοῦν ὁρᾷ. 

καὶ χαῖρε" χρόνιά γε τἀμά σοι προσφϑέγματα 105 
Τροίηϑεν ἔσται. καὶ γένοιτό δοι καλῶς. 

ΧΟ. χαίρων, ᾿Δ4τρείδη, γῆν ἱκοῦ Φρυγίαν, 
χαίρων δ᾽ ἐπάνηκε, 

κάλλιστά μοι σκῦλ᾽ ἀπὸ Τροίας ἑλών.] 

7 διὰ πὸ, 7.5. τὸ 1010 βροτοῖς] Βαγποβ, βροτοῖσι ΠΡ 
1616 του 1, 1016 δὲ (ὃ ὁχΣ οὐ [αούμτα) 1,, δ᾽ οὐ 1618 παυσαί- 
μαν αούστη ὃχ παυσαίμην ἴῃ 1), 1020 αὐτὸς] Ηθαΐμ, αὐτοὺς ΤΡ 
1021 οὔνεκ᾽ ΟΟΥΥ. ἴπ ἕνεχ᾽ 7 [| ϑυγατρὸς εἵνεκ᾽ ὀλβίξοιμεϑ᾽ ἄν Ἠοτ- 
ΤΠ 1020 γε 6Χ γὰρ ἴφούαμῃ ἴῃ 10, ἀρ]οὺ Βδυ65 ΘῈ ὈΒουρὕα η 
ἸῺ 17, Ἡ1Π1], ἴῃ τέλος ἰφιγενείας τῆς ἐν αὐλίδι 

ᾧυδ6 5080]. Ατὐἱβδύορῃ. ἤδη. 1810 οχ Β8ὸ ἔβα αϑογὺ, θῷ δὰ 'δι- 
γΊοδ 6 ΤΡΒΙρθηῖα 6 γ. 1090 τοίθγθπ δ θ586 τηοπαϊῦὺ ΒΟΥΡΊΟΘΥ. 

Ἡππιυῖρὶ 65, Τρῃϊροηΐω ΑἸ]184 6518, σι 



ΑΡΡΕΝΘΩΟΙΧ 

ΘΟΠΙΘΟΓ8 8. ΤΏ] Πτι8 ὈΥΟΌΘΌ1165. ΟΠ] Π6Π5. 

Ιῃ ῬΘΥΒΟΠΘΙ ΠῚ 1Π6106 ᾿άγαμ. ϑεράπων. χορός... ᾿Δχιλλεύς. ἄγγελος 
τη] οαῦ οἱτα ΠῚ πα οΥΐ 

1 Ῥτοϊοραμῃ, οαϊα5 ἐπουιῦ ἔγτῶρτη. ἃραᾶ Αθ]απ. Απιτη. ὙΠ 89. δββου- 
νϑύσιῃ, αἀθρογαϊθατη 6886 ραΐαῦ Μύαθργανθ 4 μάλα δὴ (ν6] γὰρ) Μαευῖ- 
Ιαπὰ 454. φῬοβὺ 8 οο]]οοοῦ, Ἰαοαπϑηη 1ηὐθι 8 οὖ 4 βὐδύαθηβ, ΟΠ] δος 

ὅ τό τ᾽ ἐπ᾽’ ΒΙοιηῇο]ὰ | ὄξυφρόν ἐστιν Ἠδγύαῃρ, ααἱ ν. 4. ὅ ροβὺ στείχω 
γ. 2 1Ἰηὐθυροιῦ | πρόσεστιν ῬΆΪΙΥ 1 ΠΡ. οὐ 9 4ΓΑ͂. ἀο]οῦ Βτοϑιηϊ (σεί- 
οιος ΒΟΙ106Π8) 7 ἐγγὺς] ἑξῆς Ἠργγηθηη 8 Πλειάδος] Πτωχάδος 
Μυβρυανθ, γ᾽ Ἑλίκης Ἠδγθαμρ [ Πτωκχὸς ἀΐσσων Βοῖμο ] αἰσῶν δαΐοτ 
ΠΡ. 4ὔἴϑων ἔτι μεσσήρης ΝΥ 61] 9 43ΓΑ. ἀο]οῦ, δχραπρθηβ σιγαὶ δ΄... 
ἄναξ 10--18 Μομκ, τύριη, οὔκουν, φϑόγγος γέ τις ὀρνίϑων ΒΟΥ ΌΘῊΒ (Π]151 
ν.10 οὔτε σκυλάκων Βογρύαπι ἔπθυ 1), ἀ6] 6 018. νϑυβιθιβ 10---18 Ηθυτηδηῃ 
οὐ μὴν φϑόγγος γ᾽ ΒΙομηῆθ]4, κοὺ νῦν φϑόγγος γ᾽ ἨθΠΠΗΙρ' 

10 σιγὴν δ᾽ ἄνεμοι Β]οτηῆ6]1ὰὼ 12 ἔκτοσϑ'᾽ ἄσσεις ΒΘΟΙΚ 16 στεί- 
χομὲν εἴσω ΘαΙ ΠΟΠ68 νϑύθυθϑ 

22 χαὶ φιλότιμον (γ6] τό τε φιλότιμον) ΜαγκΙαμα, χῶ (!. 6. καὶ δ) 
φιλότιμον ΤιΘηὐπρ,, καὶ φιλοτίμοις ῬΆ]ΘΥ, καὶ τὸ περισσὸν Β'. α΄. ΞΟΠ ΟΘΠΘ, 
κἄτι {πρόσωϑεν τόδε λεύσσουσιν» γλυκὺ ΚαγθοΙ, καὶ φιλοτίμῳ κκ Κνι- 
ὅδ] 28 λύπῃ Προυτηδηη 24 ὀρϑώσαντ᾽ ΟἸ1Ππη ΘΟΠΙΟΙΘ Δ Τη 

84-- 42 ἀο]ού, Ἰδοσηϑιη ροβῦ ν. 88 βὐαύπθηβ, Εἰ ηρ] πα 
41 κάκ τῶν ΝΑΌΘΙ 48 Του. τί νέον περὶ σοί, βασιλεῦ, τί νέον: " 

παρὰ σοί ῬοΟΥΒΟΠ 41 8. πέμπειν .τε δικαιοῖ ΠοΥΠπιδηπ, πέμπειν... 
τ΄ ἐδικαίου Ἡ θεν ογ θη 48 σοὶ νυμφοκόμον Βοίπρ Ῥοϑὺ 48 Ἰδου- 
ηϑ1 βὐθύτιῦ, νΘυβι 5 49-- 114 δηΐθ ν. 1 ὑγδηβροϑιῦδ, ἴῃ ααἼ 15 ῬΙῸ 110 
--114 βου1ὺ {γέροντι δώσω πρὸς Κλυταιμνήστραν φέρειν πιστὸς γὰρ 
ἀλόχῳ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς ἐστιν δόμοις Ἡατγίαπρ, ᾿ὔθπι Ἡθιτηδπη, αα] 108---114 
510 ΒΟΙΊΡΙῦ: ἔγνων... μεταγράφω κατ᾽ εὐφρόνην | ἐς τήνδε δέλτον, ἣν Κλυ- 
ταιμνήστρᾳ λάϑρᾳ ] πέμψω πρὸς Ἄργος. ἃ δὲ κέκευϑεν ἐν πτυχαῖς, 
φράσω γέροντι, τὸν τάδ᾽ ἐκπονεῖν ϑέλω. | πιστὸς... ἐμοῖς ἐστιν δόμοις, 
τὐθηι Επρ] πα, αἱ 110---114 βρυτοβ ᾿παϊοαῦ 49--114 οὐ 117 8αᾳ. Εἰατ]- 
ῬΙΟῚ ΤΩ] ΠΟΥῚ ὑπ] 1ὖὺ ΙπαοΥΐ 

8 φόνος] φϑόνος Μαεγκὶαμα ὅ0 τύχης 8᾽ ΜαγκΙαπά 
602 τῷ συναμυνεῖν, εἴ τίς νιν ἐκ ἨϑΙτηϑοοίῃ 608 ἔχοντα νοσφίξοι Ηο᾽- 

νγογάθη [ ἀπώσειεν ΟἸΪτη οομϊοίθραη 6454. ἀρΙοῦ ΚΠ Κοηροσρ, θὅ---69 
ἨδΥΒ ΠΏ 00 εὖ δέ πως] εὖ δή πως Ἠθαίμ, ἐμπέδως Νῶθοκ, ὧδέ πως 

ΚΙοῦν 08 διδοὺς ἘΠΙΉΒ]6Υ 09 ὕπου ἨἩθαΐη, ὅτῳ Βοϊδβοπϑᾶθ ὅτου 
πνοαί σφ᾽ ἥκοιεν ΚαΥΒ6 1 [ σϑύβατη αθ]οὺ ΚΙ ΚΘΗ ΘΙ; 

“Δ ο Χϑϑδὲ αὶ υόνδὰ “,μ........ 



ΛἈΡΡΕΝΌΙΧ 01 

τ0 ὡς δὲ Πουμδηη 11 Φρυγῶν {Πριάμου γόνος, ἀο]οίο ν. 12, 
ΚΙ ΚΟηοΥρ, Φρυγῶν ἀτάσϑαλος, τοι ἀοΙοίο ν. 72, 1. απ. ϑοβιηταύ 
12 χρίνων ποϑ᾽ Εδομύ | ἔχει] λέγει ΝἄθοΟΚ 18 μὲν] μάλ᾽ Βυγροθ 
14 ἀο]οὺ Βαγροβ] χρυσῷ δὲ Μενκὶαπά τὸ λαϑὼν Μαευνπαπηᾷ [| ἔκδημον 
δόμων, ἀο]οὐϊδ ν. τ1---9. ΚΙ θουρ Ττ (οἰστρῶν ἄμμορος ν6] οἰστρᾷ 
κἄμμορος Κυϊδδ]α) [ οὐΐϊδιη πόρον γ6] πόρῳ γν6ὶ] τορῶς ΜαγκΙαη, μόγῳ 
Μυβργαᾶνο, πόϑω Τοὰρ (πο 51 ρυοθδ 15, Ῥγαθίουθα ἰθρθηαα]η οἰστρη- 
ϑιείς᾽ Οεἰδίονυα), ἔρῳ Βυτροβ, μόρον ΒΙθΙηϊ, πρόμων Ἠθιηᾶπη, μένος 
Μανμῖαθ, μολών Μ. δογῆοΤνυ, νομόν Ἰαπϑὺ 

80 δόρυ ΜαγκΙαπα 88 ἵπποις ὃ᾽ ὕπλοιοίν ὃ'΄᾽ Ἠαεατνύαπηρ', αα] ΟἸ]τη 
γουϑιη ἀροραῦ 84 κἀμὸν στρατηγεῖν κρᾶτα ΞΘΙα]6γ, κάτα στρατηγεῖν 
τόνδε Οδτηρον, κᾷτα στρατηγεῖν μὲν ἐμὲ Μ16111, κἄτα στρατηγεῖν κἀμὲ 
ἘπρΊαπα | στρατηγήσοντα Υ68] στρατηλατοῦντα ΜαΙκΚΙδμα, στρατοῦ γ᾽ 
ἄνακτα ΦἀοοῦΒ | κἄτα] κάρτα Ηρδίῃ, πᾶσι ἈρΙΒ6, τἄκρα Μυβργᾶνο, 
κοινὰ Ηαγίθπρ, πάντα Ε΄ αυ. Βομιηϊαύ, ὄπλα τὰ (οἸτπὴ ὕπατα) ΥΥ 61], 
πρῶτα ἘΒαυοποηβίοιμθ, ταῦτα Μϑανὶρ, λεχτὰ τὰ Ο. Βυϑοῆθ, κχαὶ κατὰ 
Ο. πᾶ, ξυνὰ ΤΌοΟΚοΙ, εἶτα ΟἸοὉ] 8ὅ σύγγονόν τε ᾿ΘΙ5]ς6 81 δὲ] 
γὰρ Μεικίαμὰ 88 καϑ' Ελλάδα Βυτρθϑ8 809 χεχρημένῳ Ἠριηβίοι- 
Ππγβ, λελημμένοις Νῶθο 

92. ἀο]οὺ ΚΙΙΙΚΘ οΥρ' 08 ϑύσασιν οὐκ ΚΙ ΚΘΗ ΟΥΡ' 90 τλὰς 
τήν γ᾽ ἑμὴν καταχτανεῖν ΗΠ ΌοΥο 

100 πέμπειν] ἄγειν ἘΠ]ΤΒ]ΟΥ 102 ϑέλει ΜΘῃ]ο. 104-- 114 ἀο]ού 
ΚΙ ΚΘΗ Όοτρ' 106 ἀντιπαρϑένου ΠΘΙ5..6, ἀρτιπαρϑένου Ηθαί, οὔϊδιη 
ἀμφὶ παρϑένον Ἡθπμη]ο [ ἀντὶ παρϑένου γάμου ΒοΠηΠΟΙ͂ | νϑύϑαπὶ ἀο]οῦ 
Ἡρϑυθυάθη 107 Κάλχας τ᾽ Ἡδμηῖσ 1017 86. οὐϊδηὶ ἔγωγ᾽ Ὀδυσσεὺς 
Μενέλξδως Κάλχας ὃ᾽ ἃ δ᾽ οὐκ ἔγνων τότ᾽ ὀρθῶς, μεταγράφω καλῶς 
πάλιν Θιοαύτη 6116 3 Μεενέλεώς τ΄ ἐγώ 8᾽. ἃ δ᾽ οὐ | καλῶς τότ᾽, αὖϑις 
Ὑ10611 108 μεταγράφω βελτίονα Πανύαπρ, μεταγράφω γ᾽ ἄλλως τὰ νῦν 
Ἐς σα. ϑομιαιαῦ, μεταγράφω πάντως πάλιν Οὐ. ΒαΒοΠ6, [οΥγὐ. μεταγράφω 
παλίντροπα 109 εὐφρόνην ἅμα ΕἾχ, εὐφρόνην λάϑρα Ἠδυίπηρ 

1117 5ᾳ. ἀο]οὺ Ὑ106111 
120 κολπώδη πέρατ᾽ Παγπηρ 121 καύλιν ΜαΙκΚΙδηα | Αὖλιν ἀκλύ- 

σταν τ᾽ Μυβρτῶνθ, “ὐλίν τε κλυτάν ΤιΟΡΘοΚ 122 δὴ] τῆς ΠΘΙΒΚΘ 
122 5. εἰς ἄλλας γὰρ δαίσομεν ὥρας παιδὸς τῆς σῆς ὑμεναίους ἀποην- 
τη, εἰς ἄλλας γὰρ δὴ παιδὸς δαίσομεν ὥρας ὑμεναίους Ἠδιοτάρῃ, εἰς 
.. γὰρ δεῖ παιδὸς δαῖσαί μ᾽ ὑμεναίους Θὐθαίηηαθ116 1 128 παιδὸς δαί- 
σεις ὑμεναίους Βδπομιδηβίθιη, δαίσομεν αὐτῆς ὑμεναίους ΝΊ06111 | (διοίσο- 
μὲν ΕἸΥΔΒΙΗΤΙΒ) 120 5Βα6. ἐπαρεῖ; τόδε καὶ δεινὸν σοί, σῇ τ᾽ ἀλόχῳ σή- 
μαιν᾽ κτὲ. Πρ] πα 120 854. σοὶ σῇ τ᾽ ἀλόχῳ τόδε δεινόν (οοίθοι!5 ἀ6- 
1615) ΗἩθυτηϑηῃ 127 τόδε χαὶ δεινόν ΑΘΔιηθιηπομὶ {χ] τὺ ΜαΒρτανθὶ 
δεινόν. σήμαιν᾽ ΜαΥκΚΙαπα 

180---182 χεινοῖς... οἱ δώσειν λέκτροις ὙΥ 61] 182 εὐνὰς] ζξεύγλας 
Μυβρτῶνθ 1845. οὕτω τῷ ϑεᾶς.. Δαναοῖς; ΜαγκΙαπά, οὐ τῷ τῆς 
ϑεᾶς.. Ζαναοῖς: “. Β. Ἠπίϊον, ον. ὅστις τῷ ϑεᾶς.. Δαναοῖς 188 ἔοτί. 

πίπτων εἰς 

14 μή τοι ρα 149 ροϑὺ 152 ἰγαπβρομὺ Ἠθυτηθημ, ἀ 6] ΜΟΗΪςὶ 
πλήξων Μοιῖο | ὄρμα ΜεγκΙαμα, ἐξόρμους οἸῖπι Ἠδηηδημ, ἐξορμῶν νο] 
ἐξώπιος οἸττη 106111. ΝΟΠΠΆ]1ὰ, απύθ 150. δχοίάϊθθο οομϊοιύ Βοϊβθοηρᾶθ 

149 5α. κλήϑρων δ᾽ ἐξείσαις ἤν νιν ΜΝ 1[6111, χλήϑρων δ᾽ ἔξω φρουρᾶς ἣν 
οὖν γν6] χλήϑρων δ᾽ ἐξαράσαις ἤν νιν ϑίααίτηι!6 18} 149 5.6. κλήϑρων 

5. 
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δ᾽ ἐξόρμοις ἣν γάρ νιν πομπαῖς ἀντήσῃς, πάλιν ἐσορμάσεις τοὺς χαλι- 
νούς Βοίμθ, κλήϑρων ἐξόρμοις ἣν δ᾽ αὖ σφιν πομποῖς τ᾽ ἀντήσῃς, πάλιν 
ἐξόρμα, τούς γε χαλινοὺς ΟΘΒΤΏΡΘΥ 

160 σαῖς γὰρ πομπαῖς ἀντήσας νιν Ἡ. ΒιομπΠο]ῦ | ἤν σφιν ν6] ἣν 
νῦν ΜαγκΙαπά, ἣν σὺν ΚΙοίΖζ, ἣν οὖν ὙΥ611, ἤν που Πϑυοποπβίθίη, ἣν 
ταῖς ΒΠΡΊαπα | νιν ἀρ]οῦ Ἡρθιτηϑηπ 150 5αᾳ. ἣν γὰρ πρὶν... ἐξόρμα 
κεῖσε χαλινούς ΘΟΠΟΘηΒ, ἤδη γ᾽ ἢν πομπαῖς... πάλιν εἴφ᾽ ὁρμᾶν σεισιχα- 
λίνους "ΓΌΟΙΚΟΥ 101 πάλιν ἐξορίσεις τῶνδε χαλινούς Βτθιηϊ [ ἐξόρμους 
σεῖε Ἠθυτηδηη, ἐξ ὁρμᾶς σεῖε ΝΥ 611, ὄρμησον, σεῖε ἘΞρΡΊ απ, ὁρμασάσαισι 
(εὖ 162 ἴεν) Βομημοῦῦ, ἄψορρον σεῖε ν6] ἐξόρμα χεῖσε ϑίααίμαηαθ]16 Υ 
102 νιν ἱεὶς, ἀρ]οίο νὰν ἴῃ νυ. 160, Μοηκ | ϑεμέλας ὙΥ 6Ιοκον, ϑεμέϑλοις 
ΒοΒημοΙ 161 λάμπει δ᾽ ᾿Ηώς ΚΙνΟΒΠοΗ͂, λάμπουσ᾽ ᾿Ηώς ἀο]οὺ ῬαΑΙΟΥ 

1601 δ᾽ οὐδεὶς ὄλβιος εἰς τέλος Νῶοκ 168- 802 τϑοθηϑουϊ ροθῦδθ 
ὑ]θαθθαῦ οἰΐτη Ἠθυτηδπη ἘΠ. ἀοοίγ. τηθϑίν. ᾽. ὅ47 οὐ 12 1601 στενό- 
πορον Μαεγκ]δπὰ 109 (ἀγχίαλον ΜοΠΙ) 

111-- -184 αἀο]οῦ Πιπᾶοτῇ 111 (ὡς ἂν ἰδοίμαν ΜαγκΚΙΔη 4) 111 
αοοῦ οὐ 112---184 ροβῦ 191 ὑγδηβρομμῦ, ΒΟ] 685 118---178 ἃς ἐπὶ Τροίαν 
᾿ἡγαμέμνων στέλλει τιμωροὺς ᾿Ἑλένας οὖ 196 --- 202 πεσσῶν μορφαῖς ἧδο- 
μένους πολυπλόχοις Παλαμήδεά τε (οοίθοι]βΒ. Θχραποῦβ), ἀθ]θηβ οὐϊδτα 
ν. 192, ἤῦπο ΠΘΒ010 αα185. 112 ᾿ἀχαιῶν δέ Μοῃῖ, ᾿φτρειδᾶν τε Δ ΠΡΘυ, 
ἀρήων τε Ἠδητήδημ, ἀλκαίων τὲ ΕἾΧ 112 5. ᾿Ζχαιῶν.. ἡμιϑέων ἀδ] οὐ 
Ἠδτύυπρ', ᾿“τρειδᾶν.. ἀντιϑϑέων ΒοΥ101ὺ0ὺ ΕὙΤΖΒΟΠ 6 118 ἃς Ἠρογτηδηῃ 
118 5α. αἷς ἐπὶ Τρῷάς τ᾽ ἐλάτᾳ χιλιοναύτᾳ οὐ 118 ἐπὶ τάν 8᾽ ΟδΙηΡΟΥ 

188 ἔριν ἔκρινε μορφᾶς ἃν ῬοΟΥϑοη 188 νεοϑαλῇῆ ΒΙαγαθ5 
192-- -802 αἀο]οῦ ιπαογῖ 198 αἀο]οῦ Ηδγύαπρ' 194 τῆς (τᾶς 

ΕΠ]γη516υ) Σαλαμῖνος Βτοάθδα, τοὺς Σαλαμῖνος ἩΥΙη8ηῃ, τοῖς Σαλαμίνοις 
ιπαονΐ 190 πρῶτ᾽ ἐπὶ ϑάκοις Ἠδτίαπρ' 198 ἔτεκε ΜουΚ 

200 κεχαρημένον] κάτοχον ΜοπκΚ 201 Ἴἄρεως (οὺ 180 ἔλαβεν) Βιαπύὺ 
αἋἹΙ Βουιρδηΐ 206 τὸν αο]οὺ Βοίμθ 206---21ὅ τὸν... λαιψηροδρόμαν 
᾿ἀχιλῆ, τὸν... ἐξοπόνασεν, ὃν εἶδον ἐπ᾽ αἰγιαλοῖς παρά τε κροκάλαισιν 
ἅμιλλαν ἔχοντα δρόμου σὺν ὕπλοισι ποδοῖν περὶ νίκας πρὸς τέτρωρον 
ἅρμα -- 216---280 ὁ διφρηλάτας δ᾽ ἐβοᾶτ᾽.. οὗ καλλίστους ἰδόμαν πώ- 
λους πυρσότριχας.. ἁρματείους πὐαῦαιῦ ἩΘΥΤΠΘ ΠΝ 207 λανψηρόδρομόν 
τ᾽ ᾿Αχιλῇῆ Ῥα]ου |᾿“χιλῆα ἀοΙ]οῦ Ἠδγίαπρ' 208 τὸν Θέτις Ηδτγίπηρ' 

210 εἶδον ἐν αἰγιαλοῖς ΕὙΙΌΖΒΟΠΘ 210 5αᾳ. ἴδον αἰγιαλοῖς παρά τε 
κροκάλαις κτὲ. γ6] εἶδον ἐπ᾽ αἰγιαλοῖς παρά τε κροχάλαις κχτὲ. γ6] εἶδον 

ἐπ᾽ αἰγιαλοῖς παρά τε κροχάλαισιν ἔχοντα δρόμον σὺν ὕπλοισιν Ἠορι- 
τηϑηῃ [ αἰγιαλοῖς παρὰ κροκάλαις τε ΜΟΙ 211 παρά γε Ο. ΒΆΒΟΠ6 | παρὰ 
κροκάλοις Ἠατίαπῃρ' 21 εἱλίσσων Ἐγιύσβομθ [| ἑλίσσων περὶ νύσσας 
Μυδβργῶνθ (τη ] τη νύσσᾶν) 219 χρυσοδαιδάλτοις ΤΎγ 1 

221 μέσσους ἨἩθαΐῃ 221. 928 τη ουροϊθῦου! ὑπ] αου1ὺ Ηθυτηϑηη 
224. ἀντήρης καμπαῖσι, δραμών, νοΥδῖιι ροϑὺ 226 ἰγδηῃϑροβιύο, Ηδυθαῃρ' 

288 ὄψιν] ἧσιν ἨδΙτηΒοΘ 284 μείλιον Βατπ65, μείλιχον Με- 
Ἰαπᾷ, μεῖλιν ὟΥ 611, μελίφρον᾽ Ἐπρ]απᾶ | μᾶλλον ἁδονᾶν Ἡθυτάδππ, μείλι- 
χον χαράν Ηθηβοοῖῃ 286 πλάταις ΒοίΠαε 287 ροδβὺ 288 ροῃῦ ΥΥ61] 

240 ϑεαί ἀο]οὺ Μαᾶνίὶρ 241 πρύμνας ῬΙογδοη | ̓ἀχιλλέου ΒοΘΟΙΚΗ 
94ὕ παῖς ἦν, ὃν τρέφει Ταλαὸς πατήρ Μεαγκαπᾶ | ὅν τε Ἠδυνγογάθῃ 
249 ϑεὰν] ϑοὰν ΥΥ 61} 

201 (ὥρμασ᾽ εὔϑετον ν6}] ἄνϑετον Μιυβρτδνθ) [ ἄρμασιν ϑετὸν] εὔϑε- 
τον Μαεαάνίρ, ἕρμα τ᾽ εὔϑετον Ἠοϊπιδοοίῃ [ ϑετὸν] ϑοὰν ΕἸΣΙ ΑΡΘν, ϑετὰν 
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Βοίμο, ϑετὴν οἰϊπὶ Νδαοὶς, ϑεὰν 61] 252 τὲ] τι Μαγκὶαηᾶ, γε 
Μαβρτανο 308 τὸ δὲ Βοιωτῶν ὕπλισμα ἨἩρηηδπη 1 ̓Δόνων δ᾽ ἐξόπλισμα 
πόντιον (ἐκ 20 το] πα 615) ΥΥ̓ 61] 

261 Φωκίδος τ᾽ Μαυκ]δπα | δ᾽ ἀπὸ] δίοπος Μυθρτανθ 262 “οκρὸς 
δὲ ΒοΙΠΡΟΥ, “οχρᾶς τε Μαάνὶρ ] “οκροῖς δ᾽ ἔτασσ᾽ Μυβρτανθ, “Μοκροῖσι, 
τοῖσδ᾽ ΕἸΣ ΌΘΙ 20ῦ ἐκ γαίας δὲ Ἠοιτηδοοίῃ 200 ᾿“τρέως παῖς 

Ἡδθυτηδηη 208 σὺν δ᾽ ἄδραστος ἦν ΤΎννΙύ, σῆμ᾽ [Ἄδραστος ἦν Β΄. α. 
ΒΟΒΟΘΠμΘ, σὺν δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς ἦν ΜΘΒΙΠοτΙ, σὺν δ᾽ ἄϑραυστος ἦν Μ. ϑογῖ- 
ἔχ, σὺν δ᾽ ἄτρεστος ἦν Ῥαϊτηοι, συνδυαστὸς ὧν ΤΌΘΚΕΙ 269 ὡς φίλ᾽ 
ὠφελῶν Ἐ᾿. α. ΒοΒοθηθ 

912 Ἑλλὰς] Ἑλένας διΐα, ἔοτύ. αὖϑις 21ὅ πρύμναισι ΜαΙΚΙδπα 

21 ᾿Ενιάνων οἴη Νδθοκ 211 546. Αἰνιάνων δὲ δωδεκάστολοι νᾶες 
ἦσαν (ἔκ τε Περραιβίας, ὧν... λεώς: Εὐρύτου δ᾽... τῶνδ᾽ (ἔκγονος κλυ- 
τός, σὺν τρισὶν τέταρτος ὧν ταξιάρχοισιν. λευκήρετμον δ᾽ (ἔτασο᾽ δ άρη 
Τάφιον ἡγεμὼν Μέγης, Φυλέως λόχευμα, τὰς ᾿Εχίνας λιπὼν {ϑοαῖς ναυ- 
σὶν νήσους... ἀπροσφόρους ΠΘΥΤΠΔΠΗ 218 Γουνεὺς ἄναξ 1,. θιπαοτῖ 

281 54. τοὺς ᾿Επειοὺς πᾶς ὠνόμαζ᾽ ἐκεῖ λεώς" Εὐρύτου παῖς δ᾽ ἄνασσε 
Ἐς, 6. ΒοΒοθμΘ 288 λευκηρέτμων δ᾽ ἄρα Ταφίων ἡγεμὼν Τγτηνῖὺ 
284 Τάφιον] Θάλπιος ΤιθΘορατᾷ | εἶδον ὧν ΠΕΙ5Κ6, ἦγον ὧν ΕἸΣΠΗΘΌΘΥ, 
ἡγήτωρ Ἐ. 6. ϑοθοθηθ [| ἄνασσε] νώμασε ΜυβρΥδαγο 280 τὰς ᾿Εχίνας 
ἐχλιπών Μ106}}1 ] λιπὼν (ἐπηύϑυνεν» Ηθυποτάθη 289 866. {Μαρτίου 
παῖς δὲν δεξιῷ κέρας λαιὸν ζὃς) ξυνᾶγε, τῶν ἄσσον ὥρμει πλάταις" 
Αἴας δ᾽ ὃ Σαλαμῖνος ἔντροφος. ἐσχάταισι συμπλέκων κτὲ. ἩΘΙΤΛΘ πη 

200 λαιῷ ξύναγε δεξιὸν κέρας 1,.. Πιπάοτῖ 290 54ᾳ. δεξιὸν πρὸς 
κέρας ὃς τὸ λαιὸν ξυνᾶγε (ν61] κέρας ὃς τὸ λαιὸν ξυνᾶγε), τῶν ἄσσον 
ὥρμει πλάτας Β΄. α. Βομοθη6 298---295 ὡς... λεών αο]οὺ ὟΥ 61] 

2094 56. ἐνθάδ᾽ ἄϊον καὶ ναυβάταν εἰδόμαν πόρευμα, ἀ6]6 15 ν. 2399 56.. 
Βοΐῃθ 297 βαρβάρους {γε ΜαΙδΟΥ Ῥοβϑὺ 298 ᾿ἰδουηϑιίη βὐφὐαϊῦ 
Μαβρυδυθ 299 ἔνϑα δάϊον ὥοΆΠΟῸΥ 299 5ᾳ. ἔνϑα δ᾽ εἰδόμαν τὸ 
πᾶν νάϊον στράτευμα ῬΑΙΘΥ 

801 κλείουσα ΒΘοΙ | ἃ κατιδοῦσ᾽ ἀγακλύτου 1,. Θιπαοτ [ οὔϊδμι σύγ- 
χλυδος Οα. Πιπαογῖ 802 μνήμῃ ΜαγκΙαπα Απίθ 808 δηδρϑθβίοβ 
αταποὺ Θχοι 1586. ραΐαῦ Ηθυ πη 806 πράσσοις γ᾽ ΜΟΚΙοΥ 801 σὲ 
Ηατίαῃρ 808 οὐδὲ σὲ φέρειν γ᾽ ἅπασιν ἘΠτηΒΙΘγ, οὐ δεῖ φέρειν σε 
πᾶσιν Βοΐῃπο 

8510 μεϑείην Πιπαοτῇ 818 βίᾳ] ἔχει, ἀο]θίο ν. 816, Επρ] πα 
8117 τίς δέ γ᾽ ν0] τίς δ᾽ ὅδ᾽ (ν6] ὅ γ᾽) Μεγκὶαπᾶ, τίς δ᾽ ὅδ᾽ ρῥγορδῦ 
ΒοΟΘΟΚΕ | ἔα, τίς ἐν πύλαισι ΒΥΘΙΩΙ 818 χαιριώτερος κλύειν Νδῦοκ 
819 ροβὺ 8117 ὑγαπϑροηὺ (818 5601 {10 π|6Π5) ΒούῃΘ 

821 ὧὡ᾽ τρέως 1. 6. ὁ ᾿ἀτρέως ΜαγκΙδηαᾶ 822 ἐργμάτων ν6] πραγ- 
μάτων ΜαΥΚΙαπα, δαμμάτων ΟΟμΡΟΥΖ 828 ἀπαλλάξω ἘαΙΒ]κΘ 824 
πάντα Μ161}1 826 ἃ σὺ] ὡς ῬΑΙΘΥ 

880 ἔοτύ. τὸ βουλόμενον ἔκνιξε 581 δείν᾽, εἰ τὸν Ἠδιτηδηη || ἐάσο- 
μὲν ΕἸσΗ Πα ον, ἐᾷς ἐμέ Νάτο 888 εἰ κεχόμψευσαι, (γ6] κεκόμφευται), 
πονηρὸν ΜαΥκΚΙαηα, εὖ κεκόμψευσαι πονηρά Μοπὶς | ἐπὶ φϑόνον Μυϑ5- 
ΘΎΔνΘ 884 νοῦς δ᾽ ὁ μὴ βέβαιος δηβθ, νοῦς δὲ σοῦ βέβαιος Ήρη- 
η]ρ᾽] οὐ βέβαιον ἄδικος Βπσ] πὰ | χρῆμα, καὶ σαφὴς Ἡδπηηῖρ | κοὐ σοφοῖς 
φίλον Νᾶσοκ. 88 βούλομαι δὲ δή σ᾽ ἐλέγξαι οἸϊια Νάυοκ, βούλομαι 
δ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐλέγξαι ΚιντοΒΒοΗ͂, ἀλλὰ βούλομαι σ᾽ ἐλέγξαι Ἡδπβ6 | μή γ᾽ 
ΒΥΘΙ 3856. κεί σὺ τῆς ὀργῆς ὕπο ἀποτρέπῃ... οὐκ ἐπαινέσω (ν6] οὔ 
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ποτ᾽ αἰνέσω) λίαν σ᾽ ἐγώ Μαεγκὶαπα 886 οὔτ᾽ εἰ κατακναίω λίαν σ᾽ ἐγώ 
ΤΥ, οὔτ᾽ αὖ σ᾽ ἐκτενῶ λίαν ἐγώ ΒΙοιμΠο]α, οὔτοι γὰρ ἀνιῶ λίαν 
σ᾽ ἐγὼ Βιγπομύμιοίον, οὐδ᾽ εἰ κἀνιῶ λίαν σ᾽ ἐγώ Μαεαϊμῖδο, οὔτ᾽ οὖν ἐχτενῶ 
λίαν ἐγώ ἘἸνΉΒ]6Υ, οὔτ᾽ αὖ σ᾽ ἀλγυνῶ λίαν ἐγώ ΜοΙΚ | κατανοῶ ΒοίμδΙ 
(οὐδ᾽ ἢν ἐχτενῶ λίαν λόγον, Ἰασύπδτη Ῥοϑὺ ἤσποὸ ν. βύδθαθηβ, Ῥϑ]6Υ) 
888 τῷ λέγειν μὲν... τῷ δὲ φαίνεσθαι Νδαοῖς | οὐχὶ] οὔτι ΤιϑΘη προ | τῇ δ᾽ 
ἀληϑείᾳ ϑέλων ΤιοΙ5Κο 1 ϑέλων] λαϑών ΝΆΡΕΥ 889 οἰϊδιῃ ἦσϑ᾽, ἁπάσης 
ΜαγκΙδηα 

842 τὸ περίτιμον ᾿ιδιιοΠμΘηβϑύθὶη 848 μεταλαβὼν Οοροῦὺ 846 μέ- 
γάλα] κεδνὰ οΟἸΤπὶ ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ 841 τότε βέβαιον εἶναι καὶ μάλιστα 
ἨΘΙΥΤΔ ΠΗ. 

860 αὖϑις ὡς ἐς Αὐλίδ᾽ ἦλϑες χὼ Καγβοῖ (ἐν Αὐλίδ᾽ ἥμεϑ' ΘΙ Ζ] 61) 

ἦλϑες αὐτὸς Μοπκ | ἦλϑεν αὐτίχ᾽ ὅδε ΚιγτομΒοῦΣ, ἦλϑε ναύτης ὅδε Ππρ- 
Ἰᾳπα [| στρατὸς] ἀγὸς ὟΥ 61} 801 οὐδὲν ἦν οἸίπη 6], οὐδ᾽ ἐνεῖσϑ᾽ 
ΨΊ6111, οὐδὲν ἤρ᾽ ν6] οὐκ ἀπῇρ᾽ δι] υ [ γϑύβατη ροϑὺ 867 οο]οοοὺῦ Ηδι- 
ὑππρ, ροϑὺ ϑὅδ οἰττη ὑσαπδρομοραῦ ΥΥ 61] 862 πομπῆς] ἴον. πνοῆς 
808 ὡς διήγγελλον Ε΄. α. ΒοΒοθηθ | πονεῖν] πολεῖν ν6] μένειν Ε΄. Θα. 
ΘοΒαὺ 8564 5α. ἀο]οὺ Ηθυτηδπη 888 Πριάμου τὲ πεδία μὴ ἐμπλήσας 
Ἠθοΐῃ | ἐμπλήσοις ΒΙοΙηΗ6]4, ἐμπλήσαις ΤιΘηὐϊηρ', ἐμπλήσων Μεϊϊδ6, 
ἐμπιπλάς Ἡδπηϊρ ϑῦθ τίνα πόρον δ᾽ εὔρω ποϑέν; Μαίίπιδθ, τίνα 
πόρον τέμω πόϑεν; ΚΙτΟΒΠοΥ, τίνα πόρον τραπώμεϑα; Καγϑου, τίνα 
πόρον κίχω πόϑεν;: Ἠργνοτάθῃ, τίνα πόρον πόρω πόϑεν:; οἸῖτα Θομ]οΙ6- 
Ῥατῃ δῦτ ἀο]οὺ Ἠθυιήϑηπ [| στερέντα μ᾽ ῬΆ]ΘΥ 8860 ἀο]οὺ Νϑιοῖς 
8ῦ9 54. καὶ πλοῦν... ἄσμενος ἀοΙοῦ Πρ] πα 

Ταύου 802 οὐ 806 πΟΠΏ1Π1] οχοιαϊθθα ρυύαῦ Νὅθοκ 8608 λέληϑας 
ΒΙοιμῆθ] ἃ | γραφάς] στροφάς ΘΙΒΙτΘ 804 οὐκέτι] οὐκ αὖ ῬΑΙΘΥ | σῆς 
ἐσόμενος" ἀλλά γε (τοι ΝΥ 611) ΗροΙτηβοοίῃ | μάλιστά γε Αρδτιηθιηποπὶ {11- 
αι Βούμθ, κάλλιστά γε Τ,.. ΠΙπαοτῖ, μάλιστά γ᾽ ὥν Ἡθρτηδηπ, μάλιστά 
γ᾽ οὔ Ηομπὶρ, μὴ ἀλλ᾽ οἶσϑαά (ν61 ἴσϑι) γε Τ,. Βομιῖαὺ 806 δηΐο 868 
{γϑηβρομιῦ Μομκ, ἀοὶοὺ Ἠθηηῖρ | τάδ᾽] τότ᾽ Ὡπρὶαπὰ 8066 δή τοι Ἠδι1- 
ΤῊ 81 866---809 ἀοἸοαῦ δαομθηβύθίη οὐ 1,. θιπαοτῇ 801 ἐκνοοῦσ᾽ 
Ἠουνογάρθῃ | ἔχοντες εἶτ᾽ αὖτ᾽ ἐξεχώρησαν Ἐ'. α. ϑοᾷοθοπθ 868 ἐχδίκως 
ῬΆΙΘΥ 809 πόλιν] λόγον Τ᾿. Ῥη]ηΖ 

8710 μάλιστ᾽ ] τύχην ῬΘΙ58]. 6 870--87ὅ αο]οῦ 1,.. θιπάο 872 ἐξ- 
αφήσει Μαευκ]απα | κόρην] κάχην Νᾶποκ 8718 μηδέν᾽ ἄρα Νῶποκ | μη- 
δέν᾽ οὗ χρέους, ρῬοδύθα μηδέν᾽ ἂν κράτους Ἠθηηδηη, μηδέν᾽ οὖν γένους 
Μομκ (γένους ἰᾶῖὴ ἘΘΙ5Κ6), μή τι χρημάτων Ῥαΐθγ, μηδενὸς χρέους 
Κνιόδϊ! | μηδέν᾽ ἀγνοίας ΚΙοῦ [| κήδους Μαβργδγνο, χειρῶν Ν16111, κλέους 
ΗΟΙΖΠΘΥ, χάους ἘΝΠΠ15, χάριτος ΟἸἸΠη ΘΟΠΙΟΙΘΌθα [| ϑεῖμεν ΗΘΠπΙρ οὐ 
Κνιόδαϊ 5814 ἀο]οὺ Ηθηπ 87 ὡς πόλεως ἄρχων Ἠδτίαπρ᾽ | ἄρχων] 
ἁρκῶν ὟΝ 61] πόλεος ὡς ἀνήρπασ᾽ ἀρχήν, ξύνεσιν ἣν μὴ ἔχων τύχῃ ΟἸΙτη 
γγ61 816 5αᾳ. γίγνεσθαι μάχας ἔριν 9΄.. εἰς λόγους ἨθδΥνοΙάθη 
818 κακῶς μέν, βραχέα δ᾽, οὐ λίαν ν6] κακῶς οὔ ἨΘΙΤΔΠΠ 8718 56. 
βραχέα δ᾽ οὐδὲ διὰ μένος βλέφαρα .. αἴρων Ε΄. απ. δομηηαῦ 

880 ὡς ἀδελφὸν ὄντ᾽ ἁνὴρ οὐκ αἰσχρὸς αἰδεῖσϑαι φιλεῖ ΚνΙδαϊα | 
ἀδελφόν" συγγενῆ γὰρ ϑδαύγηπθ]16ν | αἰδεῖται φίλους Ἐ“. σὰ. ϑομτηϊαῦ 
382 λέκτρα γ᾽ ἄρ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν Βυγροθ, λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρήστ᾽ ἂν λαβεῖν 
Βοῦμθ (μῃ]θὴ ἀναλαβεῖν), λέχκτρ᾽ ἐρᾷς χρηστῶν (ν6] χρηστῆς) λαβεῖν 
Β]ΆΒΙΘυ, λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρήξων λαβεῖν Ἡρηηδπη, λέκτρ᾽ ἐρᾷς (χῆρος νϑ]) 
κοίτῃ λαβεῖν Ἠατίαηρ, λέκτρ᾽ ἕτερα σὺ λῇς λαβεῖν Ε΄. ὅτι. Βομταϊαύ, λέκτρ᾽ 
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ἐρᾷς χεροῖν λαβεῖν δὐααύπηιθ}]ον, λέκτρα χρῇς πάλιν λαβεῖν οΟἸτπι ὁ0π- 
1Ο]Θ ὈΔΤ 882 56. γΘ ἃ λξίδου ες παρασχεῖν ἃο]6ῦ, ΒΟΥ] 6 η8 τῶν γὰρ, 
ΘΟΒΠΙΔΟΙΚ ὃ8ῦ τὸ φιλότεχνον ΚΆΥΒΟΥ 888 ἀλλ᾽ ἐγὼ Μοπκ 

890 τῆς τύχης ΜαυκΙαπα | τιϑέντος εὖ ἈΘΙΒΊΚΘ 892 ἦγε δ᾽ ἐλπὶς 
Μαιμῖαθ, ἡ γὰρ ἐλπὶς Ηδπηΐρ ἡ δὲ Κύπρις ἔμηνέ νιν Δεὸς ΒΌΓΡΘΒ, 
ἦγε δ᾽ θληνίς; ὀλομένη (υ61 αἱμύλη) ϑιεός ἨδυτηδηΉ | ἥδε γ ̓ ἐλπὶς ὥρμαινεν 
φρένας Βεάπαιῃ, ἡ δέ σφ᾽ ἐλπὶς ὥρμαινεν ϑεὸς Ἠθγογάθῃ | οἶμαί, γ᾽ εὖ- 
νίδος, Ἰασιπδπι ροϑὺ παποὸ γν. βύαθαθηβ, ΜαυκΙαπα, οἶμαι καὶ πόϑος ΟἸΤτη 
ΘΟΠΙΟΙΘΌΘΙ 892 5.4. ἡ δέ γ᾽ ἐλπὶς εὐμαρὴς ϑεὺδ ἐξέπραξεν ἨοΙΖποΥ | 
ἦραν δ᾽ ὅπλα κοίν᾽ αἰδοῖ ϑεῶν, κἀξέπεισε μᾶλλον ὅρκος ἢ Ε'. αα. δομτηϊαΐ 

898 χἀξέπραξε τοῦτο Βυτροβ [ μᾶλλον ἢ σὲ καὶ τὸ σὸν σϑένειν Ἠρ᾽- 
ΤΠ Π 894 στράτευέ γ᾽, οὔ μοι, σῇ δὲ μωρίᾳ φρενῶν Μαεγκ]απά, 
στράτευ᾽" ἐγῷμαι, μωρίαν εἴσει φρενῶν Ἠθττηᾶπη (μωρίαν δ᾽ εἴσῃ φρε- 
νῶν θα), στράτευέ γ᾽, οἶμαι, σῇ γε μωρίᾳ φρενῶν ΕἿΣ, στράτευ᾽ ὕποι 
καὶ (ὅποι μὴ Ποθαοθυ]θι πη) δεῖ σε, μωρίᾳ φρενῶν γ6] ᾿στράτευ᾽ ὕποι, δεῖ" 
μωρίαν δ᾽ εἴσει φρενῶν Ηατίαπρ, στράτευ᾽" ἔτ᾽, οἶμαι, μωρίαν εἴσει 
φρενῶν Μ. δογῆενῦ 8948 ἀλλὰ συγχεῖσϑαι ϑέλει Οοταροι [ συνιέναι] 
συνολλύναι Βυγροθ 3 σϑυϑύτῃ ἀθ]οῦ ΒΥΘΙΩ] 89 ὅρκοις, ἀο6]Θύο νϑυύϑτι 
8948, ΒΕ δ 1η 896 πῶς τὸ σὸν Ἠρηγδηῃ, γ᾽ ἢ τὸ σὸν Ηδυύπηρ 
896 54. καὶ τὸ σὸν... τιμωρία ΜοΟμΚ 897 παρὰ δίκης τ᾽ ἔσται Ἰ΄. α. 
ΞΟΠΟΘΠΘ ΄ 

400 βραχέα ταῦτά σοι Νάιοκ [| σαφῆ τὲ κἄνδικα ΝΥ 61], σαφῆ κἀκ 
καρδίας Β΄. σα. ϑομτηϊαὺ 408 καλῶς λέγουσι Ἐ΄. ὅπ. Βομιηϊαὺ 404 φί- 
λους ἂν οὐχὶ κεχτήμην ΤΠ]ΤΏΉΒΙΘΥ | κέχτημαι ΜΟΩΚ 406 αο]οὺ ΤῊ. ΜΙΠ]6Υ 

401 συσσωφρονεῖν, οὐ συννοσεῖν σοι βούλομαι, Ἠανΐαπρ', συνσωφρονεῖν 
τἄρ᾽ οὐχὶ... ἔφυν ἘπρΊαπα | βουλόμεσϑ' οὐ ΕῚχ, βούλομαι κοὺ οἸττη Ηδτ- 
ἰπηρ, ϑέλομεν, ἀλλ᾽ οὐ ν0] βουλόμενος οὐ Ν161}}1, καλὸν ἔμ᾽, ἀλλ᾽ οὐ 
ϑὐδα ηαθ]16υ [ συνσωφρονεῖν βουλόμενος ἀλλ᾽ οὐ ΔΥ6Ι] 

410 ἄρ’ οὐ δοκεῖ σοι ΒΙοτηῆθ]α | δοκῶ Ο. Ηπάθ 410 ἀρ]οῦ Ἠδι- 
ἴπῃρ᾽ 417 σῆς] τῆς Ε΄. 6. ῬΟΒΟΘΩΘ 418 ὥς τι τερφϑείης ἨΘΙΤΏΉ8ΏΏ, 

ὡς σὺ τερφϑείης Μοηῖϊ, ὥστ᾽ ἂν ἡσϑείης Ἠθμπίρ, ῷ γϑ τερφϑείης ἘΠῚ 
61], ὃν (ν6] ᾧ) σὺ πε θεν ηξ Βδπαομθηβίθιῃ | εἴς τε τέρψιν εἶ σφ᾽ ἰδών 
Βιαιδίχηθ Ἰδὲ 

421 χηλόπουν Ἠθπηηρ' 422 αὗταί γε πώλοις ΜεγκΙαπᾷ, αὐτοῖσι 
πώλοις Ῥούϑβομ, ἵπποι τὲ πῶλοί τ᾿ Ἠδπηϊρ', δμῶές τε πῶλοί τ᾿ Ἠαθομοη- 

βύθιη 428 ἀφεῖμεν Ἠθηηῖρ [ καϑίεμεν τάσδ᾽ Μυβργανθ 426 πέπυ- 
σται. δὲ Πετύυηρ 429 βροτῶν ΜοκΚ 

4856 ἀο]οὺ Ηθιηϑηη 480 στεφανοῦ τε ΜδΥΚΙαπα [ στεφανοῦ δὲ 
κρᾶτ᾽, αὐτός τε Μενέλεώς τ᾽ ἄναξ Ἡδπηῖρ [ νϑίβϑτχ δῦ βρατσίαση ἁαὖ 
οουταρύστη ραύαῦὺ Νδαοῖὶς [ καὶ σὺ Μοενέλεώς τ᾽ ἄναξ οι Ηδητηδημ, καὶ 
σὺ καὶ Μενέλεως ἄναξ Ἠδυϊαπρ' 480 56. στεφανοῦσϑε φύλλοις Ἀπρᾶτα 
καὶ κατὰ στέγας (οούογ!Β. 4616 015) Ἡθυτηϑηη 

441 ἄλλ᾽ ἐώσης ΤιΘηὐϊηρσ, ἄλλα δούσης Ηουνοτάθῃ 448 ἀο]οῦ 
1. θιπαονῇ 441 αὐτοῖς) φαύλοις δα μηαθ 116. 448 φύσιν] φυγεῖν 
Τιραύϊηρ 448 5α. οἱ δὲ γενναῖοι φύσιν ἅπαντα ταῦτα προστάτην κπτὲ. 
τ, Ο. Βοόμβοθὴθ 449 ἀπῳδὰ ν0] ἀπευκχτὰ ταῦτα (δηΐοι, πρέποντα ταῦτα 
(εὐ δηΐθα οὐ δὲ γενναίῳ) ΜαικΚΙαμα, ἄτακτα ταῦτα 9260085, ἄναντα ταῦτα 
Τρβῖυβ, ἀποίητα ταῦτα Βοίπο, ἄπαρνα ταῦτα ΝΥ οδίοῃ, ἄπεστι ταῦτα 
ΚΚαΎΒΘΥ 

462 αἰδοῦμαι] οὐ δύναμαι Μαευκὶαπα, ἀδυνατῶ Μυβρτῶνθ, οὐϊϑηι 
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οὖκ ἔχω ΘοῦΌτΘΘ, ἀσχάλλω Καγβον, ἀδύνατος ΟἸἸτη οοηϊοϊθΌαμι, ἄχϑομαι 
δὐδα τη ]16 Υ 400 κακοῖσι τοῖς πάρος ΕῚχ | ἅ μοι πάρ᾽, ὡς Βοίμρο 
49 δράσουσ᾽ ὟΝ 61} ' 

461 “ἬΔιδῃ.. νυμῳφεύσω Ῥτΐπ 4604 αἀο]οῦ Ηθηηῖσ 466 οὐ συνετὰ 
συνετοῖς ῬΙΘΙΒοι, ἀσύνετα συνετῶς ΒοίΠθ 408 γήμας ὁ Πάρις ὃς 
πάντα μ᾽ εἴργασται τάδε ρΙΒ6, γήμας ὁ Πριάμου παῖς μ᾽ ὃς εἴργασται 
τάδε ΑΥ̓ΠΔ]ὰῸΒ | οὐΐδιη ὅ μ᾽ θα | νουϑῦτη ἀο]οὺ Ἠδυύπηρ; 409 5α. 
γυναῖκα καὶ ξένην πρέπει, τυράννων συμφορὰς Εἰ. απ. Βομταϊαύ 

410 ἀνδρῶν τυράννων συμφορὰς ᾿πρ]απα 410 μὴ ἐπίπλαστον 
Νδῦοκ 

480 οὺὃς εἰς σ᾽ ἔτεινον ΝΥ ΔΙΚΕΠ614 | δεινός εἰμ᾽ ἔϑ᾽ Ἡρογνπογάθῃ 

481 ἀποχτεῖναι τέκνα Ἐ]ΤΉΒ]ΘΥ 484 ἀο]οὺ Βπρ]αμα 489 πρίν" τὸ 
πρᾶγμα δ᾽ ΒΑΥΠΘΒ 

491 τέ μοὔλεος Μϑάγν!ρ' 498 κόρης μοι... μέτεστι σῆς ὟΝ 61] | μέτ- 
εστί μοι Μαεικ]δμηᾶ, μέγ᾽ ἐστί σοι ΤΌΘΚΟΥ 498 5α. ἀο]οῦ Ῥυϊηχ 499 μή 
τοι Μυβρυδνθ 

ὅ00 εἰ δ᾽ ἐς Ἠδογδθη 6801 εἰκότα Ἠδγύασπρ δθ02 στέργειν μετα- 
πεσών Ἠαγίαπρ' ὅ025α. κακοῦ τόδε | τρόποισι χρῆσϑαι Ἐπρ] πα 
ὅ04 γενναῖα λέξας ῬΙθογδοη δθ0ὅ πρέπονϑ' ἃ... καταισχύνει, 1. ΘοΒιηιαῦ 
προγόνους δ᾽ Ἠδητηδηῃ | καταισχύνας Ἠαταπρ ὅθ08--510 οποῖὸ ὑὐι θαι 
Βατρθβ, σουθα ὅ08 Βα θιπηρῦ ϑὐθα τη ]16 Ὁ ὅ09 δωμάτων] λημμάτων 
Θθυαιίθ]οβ, οσύ. χρημάτων 

518 τίς δ᾽ ἄν σ᾽ ἀναγκάσειε τὴν (ἀο]οῖο πῶς) ΗἨθιγηᾶπη δ1ὔ .4ρ- 
γος] οἴκους ΜαγκΙδπὰ | οὐΐατη ἀποστέλλῃς ΜαγκΙαπα | ἣν ἀποστέλλῃς νιν 
εἰς "Ἄργος πάλιν Βοί!ο, ἣν ἐς Ἄργος νῦν ἀποστείλῃς πάλιν οἸῖτηα Νθοῖϊς 

16 ϑέλοιμι ΒυτρΘΒ ὅ19 ϑάνῃ γε] φϑάνῃς γε ΤδοοῦΒ, φϑαρῇ γε 
ΒΟΒγϑᾶρθυ, σανῇ γε Ἡθιτηδηπ, ἁλῷ γε ϑιδαψιμιθ!]οσ, σφ᾽ ἀπείργῃς ν6] 
λάβῃς σφε ἨοΙζμοῦ  σφὲ ϑέλγῃς πρόσϑε ν6] ἕλῃς δώροις σφε Ε΄. απ. 
Βομτηαῦὺ 

ὅ20 πᾶν] γὰρ Ἠδτηύαπῃρ' 21 κοὐδ᾽ ἕν τι χρηστόν ΝΥ 61] | ἀρεστὸν 
Νδοκ (κοὐδενὶ ἀρεστόν ἘΘΙΒΚ6Ὶ) [ ἀπόν γ᾽ ἄχρηστον Πατίτηϑη | καὶ δρᾶν 
ἄχρηστον κοὐδὲ χρήσιμον ΝΥ 61] |[ οὔποτ᾽ οὐδαμοῦ παρόν ἨρογσοΙάθῃ | χρή- 
σιμόν τι δρῶν Β'. αα. δομτηϊαὺ πάρα Μομῖ, πορόν ἀοτδιῃ | κοὐδέν γε 
χρηστόν, ἀλλὰ χρήσιμον ϑανόν απο Θηβύθιη ὅϑ2 δέδορκας ΜεγκΚΙαπᾶ 

528 πῶς ἂν ὑπολάβοιν λόγον Μ161}1 ὕ 1 ἐνέχεται] ἄρχεται Ἐϊπρ- 
Ἰωπα 28 οὔκουν δοκεῖς Μαβρτανο, τοίγαρ δόκει ὙΥ 61] 

ὅ80 ἐψευσάμην Θηοηστητ5, ἐψεύσομαι Κιαα, φεύξομαν ΝὭΘοΚ, ἀπεύ- 
χομαι, ν6] ἀνεύχομαι ἨρΥσοΥάθῃ ὅ80 54. φείδομαι... ϑύειν ΝΑΌΘΥ 
581 ὃς] οὐ ΠρΙβίτθ, ὡς ΟἹ Νϑαοῖς ὅ81-- 8 ᾿φρτέμιδι ϑύσειν" ὃς 
ξυναρπάσας κόρην σφάξαι κελεύσει κἂν ϑέλω κἂν μὴ ϑέλω (οδίθη!5. ἀ6- 
1615) Ἡθυτηϑὴπ ῬῬοβὺ ὅ84 Ἰδοιιπϑιη πὐϑῦα!ῦ ΗἩΘΠηηῖρ, αα1 ὅϑ8ὅ βαθρθούσχῃ 
μεροῦ δ8ῦ ξυναρπάσονται ἘΠτηΒ]ΘΥῚ ὕδτ ἠμπόλημαι, ἸΚἸγοΒΒΟΗ͂, ἠπάτημαι 
Ἠδτίαπρ' | τὰ νῦν κακά [,. ὅγ061] 1 ὅσ᾽ ἠμπόλημαι πρὸς ϑεῶν τὰ νῦν κακά 
ΘΠΟΏΥΤΠΒ ὅ81 5ᾳ. πρὸς δὲ ν6Ε] πρὸς ϑεῶν τὰ νῦν τάδε εὖ μοι φύ- 
λαξον ὟΥ 61] ὕ88 ἕν δ᾽ εὖ φύλαξον Β΄. 6α. ϑομιηταῦ [| φύλαξαι Ἠθδά]δτη 

ὅ40 λαβών] λαϑών ῬΥΙΗΖ ὕ41 χὼς ἐπ᾽ ὀλιγίστοις ἨἩφθγογάθη 
ὅ41 μαινομένων ἨοΙθκ6, μέλομεν Οδπίοι, γέμομεν Μαθρτανθ, μένομεν 
Βοίμρ, μελομένων νο] παραχόπων (γ6] παραφρόνων γ6] παραφόρων) Ηρτ- 
Ἰη8ηη | ὅτι Βούπθ, ὅτε Βιϑαοπθηβίθιη ὅ48 ἜἜρωσι χρυσοκόμαις νοὶ 
Ἔρωτι χρυσοκόμᾳ Βοΐμθ ὅ49 ἐντείνει τἂν Μαεγκίαπα 
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δῶ ἀπό νιν εἴργοις ἁμετέρων Νὥποκ, ἀπαγάγοις νιν ἁμετέρων 
Τ᾿. απ. δομιαῦ δῦ8 Κύπρι, καταυλιστὰν ϑαλάμων Ἡθιηδημ ὄδὔ4 5η. 
εἴη μέν, μετρία δέ πώς μοι. χάρις Παεαχύπηρ ο]. ΡΙαύ. ΜοΥ. Ρ. 182 Β 
δῦ μετάσχοιμι ΕΔΘΠ 56, μετά τ᾽ ἔχοιμι οἸτηα ἩΘππῖρ,, μετέχοιμ᾽ ἴσας Βγθτηὶ, 
τύχοιμι μέσας ϑαἀίτη 611. δῦ9 μετάτροποι Μυβρτανο, οὐΐϊδτη ποικίλοι 
Ἠοθρίμοι, διαπρεπεῖς Βοίμθ ἶ 

ὅ61 παιδευομένων (ν6] αἱ παιδευμένοις) ΜοΙΚ 508 φέρουσιν εἰς 
ἀρετάν φαΐ 508 5η6α. σοφίαν πάντ᾽ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει χάριν, ὑπὸ 
γνώμᾳ τ᾽ Μουκ ὅ04 πᾶν τ᾽ ΒπρΊαπμα ὅθ6 5α4ᾳ. ἔνϑεν Μοηϊς δόξαν 
ἔχει... βιοτά Ἠατγίαμρ,, δόξα φέρειν... βιοτάν 611, δόξ᾽ ἀνάγει ᾿ς κλέος 
οὐ βιοτάν 1061} δθ07 ἀκήρατον Ἠθυνοτάρῃ | βιότου ΠδΙΒΙτο, βιοτᾶς ΜΟΙ 

ὅ09 γυναιξίν τε κατ᾽ ᾿ἀφροδίταν Ἠετίαμῃρ | κατὰ κλῇϑρα Ο. ΒαΒοΠ6 
ὅτ0 κρυπτάν] ἁγνάν Πδαομποηβίθιη, κρυπτάν τ᾽ Βπρ]απα, χρύβδαν 

γγ 61 ὅ171 κῶμος αογϑια [| (κόσμος ἔρδειν, ὃ μυριοπληϑῆ Μαυβρτανθ), 
κόσμος ὄτλων ὃ μυρι οπληϑὴς Ηοητηδηπ, κόσμος ἔνεσϑ'᾽ ὃ μυριοπληϑῆ ΜΟΙΚΙ 
κόσμος ἐθῶν ΒυϊῦΖθοηθ [ κόσμος ἔνϑ' ὁ μυριοπληϑὴς (οὖ 5Βοι]Ποοῦ ὅδθ καὶ 

μετασχοίην ᾿ἀφροδίτας) ΗἩΘππρ | κοινὸς ἀγὼν ὁ Οὐ. ΒΌΒ0Π6 | κόσμος, ἀγὼν 
εἰ μυριοπληϑὴς ὟΥ 611} | ἔνδον] ἔνϑεν ΠΘΙ58Κ6 ὅτ: 5α. κόσμος ἄνωγε μυ- 
ριοπληϑῆ .. αὔξειν ΟἸτα οΟμοΙΘΌδιη, κόσμος οἶδεν... αὔξειν ϑὐααύτηπθ11 6. 

ὅ18 {μή μοι φῶς ποτ᾽ ἐς ἁμέρας» ἔμολες, ὦ Πάρι, μηδὲ σύ γε Ποι- 
τηϑηῃ, ἔμολον, ὦ Πάρις κτὲ. ΕἸΣ ΌοΥ, ἔμολες, ὦ Πάρις, (ἐκλιπὼν Ζ]ἀρ- 
δάνου γᾶν», ἔνϑα σὺ δὴ Μομκ, ἔμολέ ο᾽, ὦ Πάρις, ἔνϑα σύ γε οὐ ὅδ0 
ὅϑι σε κρίσις ἔμολεν ϑεᾶν ΒῚχ, ἔμολες, ὦ Πάρι, λῦμ᾽ ἐπεὶ οἸίτα, ροβίθα 
ὀλοόν, ὦ Πάρι, πῆμα σύ γέ Ἠανίαπρ, ἔμενες, ὦ Πάρις, ἔνϑα σύ γε Πδιι- 
ομϑπβίθιη, (Ἑρμᾶς τρεῖς προσάγων ϑεὼς) ἔμολεν, ὦ Πάρις, πρὸς σ᾽ ὅπᾳ 

ΒΥ ΌΖΒοΒΘ, εἴ ὄλου, ὦ Πάρι, μηδὲ σύ γξ ὝΥ6Ι], ἔπελες. ὦ Πάρις, κτὲ. 
ΨΊ6111, ἦ μόλις, ὦ Πάρις, ἤδησϑα σύ γ᾽ ἡ ποι οιν Ι ἔμαϑες οὐ ὅδ80 χρίσις 
ἔμολε ὙΠ] δια ν ἐἐα [ὴ γῇ Βοίμθο᾽ δ785α. ἡπξῆ ες ὦ Πάρι, μήποτε σὺ.. 
ἀργενναῖσι τραφῆν ΟἸ]τη ΟΘὨΙΟΙΘΌδη), εὔκηλος, Πάρις, ἧσο σύ γε.. ἄργεν- 
ναῖσι, τραφεὶς Ῥαπύε! {15 ὅτ4 βουκόλος ἀγραύλοις Ἠθημδηη ὅτὅ 
Ἴδας Ἐπρ]απα Ῥοβὺ ὅτ Ἰδοιπδπι βἐαύαϊ ΒηρΙαπα ὄὅτθ Φρυγίων τ᾽ 
Ἠατίαπρ' ὅ1 1 8η. αὐλῶν (ἀντίπαλον πνοὰν».. πλέκων ΜοΙΚ 18 
{πνοᾶν» μίμημα πλέκων Ἡρδητηδηη απἱ Ἰδοθηδιη ροϑὺ παπὸ ν. βὐαθαϊί, 
μίμημα παλαιῶν ΚΙτΟΠΠοΗ, ὅτ9 δὲ] τε Ἀδπομοηβίοιη [| δ᾽ ἐτρέφοντο 
Μοῦκ Ῥοβὺ ὅτ9 Ἰαθαμδμη βὐαύα!ῦ Κἰτομ οἵ 

ὅ80 εὖτε Ἠθητηδπη | οὔτι κρίσις σ᾽ ἂν ἔμηνε ϑεᾶν ΥΩ] 681 ἀο]οῦ 
Μομκ Ῥοβὺ ὅ81 νϑυύϑαμη ᾿ηὐθυο 1556. ραδαῦ Ἐπρὶαπα ὅ82 ἐλεφαν- 
τοδέτων προπάροιϑε ὝΥ61 ὅ88 ὃς τᾶς] δὲ στὰς ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂ | εἰν Ὑγ61}} 
ϑρόνων, ᾿Ἑλένας ἵν᾽ ἐν ἀντωποῖς βλεφάροις Ηθητηαηθ ὅ88 ΒαΆ. οὗ τοῖς 
ἱἙλένας ἀντωποῖς βλεφάροισιν ἔρωτ᾽ ἔδωκας Ἠατΐαπο δ8ὅ ἔρωτας ἔδω- 
κας Μοηῖ | (πέπωκας Β. Μανΐ) ὄὅὄδ6 ἔρωτί ἘΞ ΕΤῚ 81 ἔρις δι᾽ 
ἔρον ΕὙΙΖΒΟΠΘ ὅδ8 δορί τε ΒὙΎϊΓΖΒΟΠ6 ὕ89 ἐς ἀοΙ]οὺ Βοίπο 

ὅ90---ὅ91 αἀο]οὺ Πιπάοτγῇ ὅ90 οὐ ὅ98 πούϑιη πουλὶοποῦ. ρυϑθῆρι 
Ἡδυτηδημ ὅ90--ΟΟὅ ἰὼ ἰὼ μεγάλαι μεγάλων εὐδαιμονίαι. τὴν τοῦ βα- 
σιλέως ᾿Ιφιγένειαν τὴν Τυνδάρεώ τε Κλυταιμνήστραν δεξώμεϑ'᾽ ὄχων ἄπο 
μὴ σφαλερῶς ἀγαναῖς χερσὶν μηδ᾽ ἔχπληξιν ταῖς ᾿“ργείαις ξεῖναι ξείναις 
παρέχωμεν (οθἔθη15 4616 015) ῬΆ]ΘΥ ὅ92 χούρην ἴδετ᾽ ᾿Ιφιγένειαν Ηοτ- 
8 ὄ92 5η. ᾿Ιφιγένειαν τὴν Τυνδάρεώ τε Κλυταιμνήστραν ἴδ᾽ ἄνασ- 
σαν ἐμήν Μοπκ ὅθῦ ἐπί τ᾽ εὐμεγέϑεις (ν61 ἐβλαστήκασιν ὑπερμήκεις 
9.) Μαγκίδμα, ἐπί τ᾽ αὖ μείζους Ἡδτιύαππρ, ἴοτὺ. ἐπί τ᾽ εὐόλβους 
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ὅ90 ϑεοὶ δ᾽ οἱ ΜοΙΚ | ϑεοὶ δ᾽ οἱ κρείσσοσιν οἵ τ᾽ Ἐϊ. α. ΒοΒοσμθ 1 ϑεῶν 
τοι Ἀρείσσους οἵ γ᾽ ὀλβοφόροι Ῥαῃύαια!]5} γ᾽ ἀο]οῦ ὈΙΠΔοΥ  ϑεοί γ᾽ οἱ] 
ϑεατοὶ (ΛΟΥΆΤη ὅ90 5ᾳ. ϑεοί τοι κρείσσους οἵἴτ᾽ ὀλβοφόροι τοῖς εὐδαί- 
μοσι τοῖς τ᾿ οὐκ εὐδαίμοσι ϑνατῶν οἸτηα ἩἨθητήδηη, ϑεοί τοι κρείσσους 
οἴκων ἔφοροι τοῖς ὀλβιοδαίμοσι ϑνατῶν οἸϊτη Νδθοκ 

600 ἐπὶ γαῖαν αο]οὺ Ξ61: 16. 600 54. μὴ γῇ σφαλερὸν ποδ᾽ ἐρείσῃ 
συνεφαψάμεναι μαλακῇ ῥώμῃ Ἠθγηδππ | σφαλερῶς, ἀγανῶς δὲ χεροῖν 
ἐπὶ τὴν γαῖαν )οΟῦγΘΘ 601 ἀγαναῖς χερσίν, μαλακῇ γνώμῃ ΒΙοιαβο]α 
602 μὴ ταρβήσωμεν νεωστὶ μολὸν ΒΙοιηπο]α [ μοι νεωστὶ μολὸν ΗθδαίΕ, 
τι νεωστὶ μολὸν οΟῦΤΘΘ 608 χλεινὸν τέκνωμ᾽ ᾿Δγαμεμνόνιον οἸτη Ηρτ- 
Ἰη81), χλεινὸν γέννημ᾽ ᾿Ζγαμεμνόνιον θα τη 6116 7 604 μηδ᾽ αὖ 
Οαϊϑίοστα, καὶ μὴ ΗδΙηϑηη 006 ἀο]οὺ Με ηϊδθ 6007 τόνδ᾽] τόδ᾽ 
γ Δ]ΟΚΘΠΒΘΥ 608 σόν γε ΒΙοιηῇο]α 

612 εὐλαβούμεναι ΒΆΤΠΘΒ 618 μοι] μὲν Ἠθπηϊρ' 014 οὐδη 
ἀσφαλῶς πέδῳ (ν6] πέδοι) Ἡθηηδπη, ἀσϑενὲς ποδός Ἡ Θπηϊρ, ἀσφαλές 
2. ἅμα Ῥιοανηητι 116 ̓  610 ὑμεῖς νεανίδ αισι δ᾽ Ἡθεΐῃ, χύμεῖς νέαν 
νέαισιν ΤιΘηθηρ᾽ [ νεανίαις νιν ΤΠΟΌΘΟΚ 61ὅ 5ᾳ. ἀο]οὺ Μοπκ 

022 Ὀρέστην ἀγκάλαις, νεάνιδες ἩΠδΘγηᾶπη 628 ὄχῳ] τρόχῳ ϑίαάαι- 
τη Π6]]6 Υ 620 τὸ Νηρῇδος παιδὸς ΑἸάϊπῶ, ἀπᾶ8 ᾿τὸ Νηρέως παιδὸς 

ΜΙτςοη 6021 ἕξεις. καϑεῖσα δεῦρό μου ᾿πόδος τέκνον, ἀο]οίο ν. 626, 
Κνιΐε]α | ἑξῆς τὸ βῆμα δεῦρο Ἠαγύιηρ, ἑξῆς βάδιξε δεῦρο ϑίθαϊτημθ!]οΥ. 
κάϑεσϑε, 688 5ᾳ. ροϑὺ 689. ὑγαμβροόμπθηβ, Ρωπύεζι 15 [ ποδὸς βάσιν ὅΥΒΘ6Ι 

027 5α. ἑξῆς καϑεῖσα... ποδὸς τέκνον. μακαρίαν ἐμέ οΟἸτη ἩΘΥΙΔ ΠΗ 
027--680 (ἑξῆς καϑίστω" δεῦρό μοι πόδ᾽, ὦ τέκνον. . μακαριωτάτην ξέ- 
ναισι ταῖσδε πλησίον. . ϑές) ροϑῦ 082 οοἸ]οοαῦ, βου θη5 680 Βαα. κἀγὼ 
δὲ βούλομαι... προσβαλεῖν: δαρὸν χρόνον ποϑῶ γὰρ ὄμμα δὴ σόν" ἢν 
κνισϑῆῇς δέ τι --- ΟΔΙΏΡοΥ 028 πρὸς μητέρ᾽. ᾿Ιφιγένεια, σὺ δὲ σὲ μα- 
καρίσαι Ἡοητηδπη, πρός μητρὶ δ᾽, ᾿Ιφιγένεια, μακάριον δέμας Ἠθπηΐρ' 

080 δεῦρο] τόνδε Ἠαδτγίπηρ' ] δὴ σὸν πατέρα προσστείχονθ᾽ ὁρῶ ΗοΥ- 
τηϑηη [ προσείπωμεν φίλον ὙΥ 61] 681 ὑποδραμοῦσ᾽ ἄρ᾽ ἩδηΙηδΠη 
689 παίδων τοῦδ᾽ ΕΠΤΒ]ΟΥ Ῥοϑὺ 689 Ἰδοπηδιη ἀπουαπι σϑύϑαστῃ ἀρὸ- 
ΤῊΘΙΠΠΟΙΙΒ. βὐαύα!ς Ὑ1061}1 

6041 τὸ δ᾽ ἴσον Ναδῦοῖς 046 γενοῦ καὶ μὴ ΚΟΘΒΪΘΙ, γενόμενος μὴ 
Ῥδ]ου 047 54. ϑαβρθοῦοβ. οἱἱπὶ πα θοροῦ ΠΙπάοτε (648 1ηὐοιρο] αὔου "8 
6556 ᾿παϊοαὺ Τ,. ΠΙ που 049 ἰδού, | γέγηϑ᾽ ὅπως γέγηϑα σ᾽ εἰσορῶν; 
τέκνον Οεἰϊδίοτα, ἰδού, γέγηϑας ὥς, γέγηϑ'᾽ ὁρῶν, τέκνον Βοίμο, ἰδοὺ γέ- 
γηϑ' ὁρῶν σε γηϑοῦσαν, τέκνον οἴη Νδθοκ 

θὅ2--Οδὅ ροϑὺ 069 ο]τπ) ὑγαηβροπμθθαῦ, ἀ6] 615. συ 600---668, 
Νδποῖς, 6ὅ2- -6ὅ9 ροϑὺ 6177 οο]]οοαῦ, ἀθ] ὺ18. νϑυβιθιβ 6600---οὅ, ΚαΥΒΘΥ 

θὅῶ οὐκ οἶδα, φιλότιμον, πάτερ Βοίῃρ, οὐκ οἶδα σ᾽ ὅ τι φής, φίλτατ᾽, 
οὐκ οἶδ᾽, ὦ πάτερ ἩθΡΙΩΔΏΏ, οὐκ οἶδα, φίλταϑ', ὅ τι λέγεις σύ μοι, 
πάτερ Μοηῖ, οὐκ οἶδ᾽ ἃ φής, οὐκ οἶδ᾽ (ΟἸττα οὐκ οἶδ᾽ - ἃ φὴς δ᾽ οὐκ 
οἶδ᾽ ) ἄφιλά γ᾽ ἐμοί, πάτερ Ἠδυναῃρ᾽, οὐκ οἶδα 8᾽ ὅ τι φὴς κοἶδα, φίλ- 
τατ᾽ ὦ πάτερ ΝὟΟΙ], σύ γ᾽ οἶσϑ᾽ ὅ τι λέγεις κοῦ μὐγρερᾷ ἐγὼ πάτερ γ6} 
οὐκ οἶδ᾽ ὃ φὴς ἄν πνεῦ φιλτάτων ἐμοί Ὑ10611 | φής] φῶ σ᾽ θοῦτΘθ | 
ὙΘΥΒΌΤΩ ῬΙῸ ΘΘΠΌΪΠΟ ηὐθυροϊαύπτη ραύαῦ Ηθππῖρ' 068 λέγουσ᾽ ἂν.. 
ἄγοις ΘΟΌΤΘΘ 68 54. ξυνετῶν ἐρῶσα μᾶλλον. ἀξύνεταά γ᾽ οὖν στέρ- 
γοιμ᾽ ἄν ΟδτηροΓ 064 δῆτ᾽ ἐροῦμεν Μοπξκ, μὴν ἐροῦμεν ΚΙτΟΒΒΟΗ͂ ᾿ 
ἀσύνετ᾽ ἐροῦμεν ἀσύνετ᾽ Ο. ἤθηθβθ δῦ παπαῖ᾽ τοσοῦτον οὐ γν6] παπαῖ 
τὸ σιγᾶν οὐ Ἡογ γάρ 6067 ϑέλω, τὸ δ᾽ ἐθέλειν Ὀυρονὺ, ϑέλων γε, 
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τὸ ϑέλειν Ἡδυτάδπη, ϑέλοιμι" τὸ ϑέλειν δ᾽ ΚΙινοΒΠοΙ͂,, ϑέλω" τὸ δυνατὸν 
δ᾽ ῬαΪον | τὸ ϑέλον δ᾽ ΟΔΙΏΡΌΘΙ] Ι ϑέλω γε τὸ μένειν" οὐχ ἑκὼν ἐπ ΟὟ 
μαι πρΊαπα θῦ9 πρόσϑ᾽, ἵνα με. . ἔχει Ἠδυτήδηπη, πρόσϑ'᾽ ἅ γέ με. 
ἔχει ΕἾΧ, πρόσϑ'᾽ ἤ με... ἔχειν γ68] πρὸς οἷσι. . ἔχει ῬΆΙΘΥ͂ 

000 μυχοῖς] ον. πτυχαῖς 6608 οὗ μήποτ᾽ ὥφελ᾽ αἰνόπαρις οἰκεῖν 
Πάρις Βυτροβ, οὗ μήποτ ̓  ὥφελ᾽ ὁ Πριάμου φῦναι Πάρις Μοῦκ 60645η. 
αἀθ!οραῦ ὙΠ Ῥιπάουβ 66θὅ ὦ ϑύγατερ, ἥκεις καὶ σύ γ᾽ εἰς ταὐτὸν πατρί 
Ῥουβοη, εἰς ταὐτὸν ἡμεῖς σοὶ σύ 8 ἥκεις σῷ πατρί ν6] ροίϊι8 ἐς ταὔτ᾽ 
ἐγὼ σοί, σύ τε, ϑύγατερ, ἥκεις πατρί Ἡδιτηδηπ, ὦ ϑύγατερ, εἰς ταὐτὸν 
σὺ σῷ ἢ ἥξεις πατρί γ6] ὦ ϑϑύγατερ, ἥκεις. σῷ σύ γ᾽ εἰς ταὐτὸν πατρί 
ΒοίΗ6, εἰς ταὐτὸν ἥκεις, ὦ κόρη, σὺ σῷ πατρί Μομκ, (ἐς ταὐτόν ἥκεις καὶ 
σύ, ϑύγατερ, σῷ πατρί ΕἸχ), ὦ ϑύγατερ, εἰς ταὐτὸν σύ γ᾽ ἥκεις σῷ πατρί 

ΜΘΒΙΠοΥΗ, ἐς ταὐτόν, ὦ τέκνον κτὲ. ΕἸΤΗΒΔΒΟΙ, ἐς ταὐτὸν αὖ σύ, ϑύγατερ, 
ἥκεις σῷ πατρί Βατύαπρ;, εἰς ταὐτὸν ἥξεις, ὦ τέκνον, τῷ σῷ πατρί Ρδ]ου, 
εἰς ταὐτὸν (αὖϑις», ὦ ϑύγατερ, ἥξεις πατρί ὝΕΙ], εἰς ταὐτό, ϑύγατερ, 
εἶθ᾽ ἵἴκοιο σῷ πατρί Ἠογογάθῃ, εἰς ταὐτὸν ἥκεις, ᾿Ιφιγένεια, σῷ τὰν 
Ἠϑπηΐρ, (εἰς ταὐτόν, ὦ τέκνον, Ἐπ γ᾽ ἥκεις τῷ πατρί Πα υΟΒΘπβ ΘΙ), 
ταὐτὸν ἤχεις, ϑύγατερ, εἰς ταὐτὸν πατρί Ὁ. Ἤρμβθ, εἰς ταὐτόν, ὦ Ὅ4ι 

συμφορᾶς ἥκεις πατρί προ] πα [ ῬΥῸ ΘΠ ΠΟ Δ Π11580 παξουβο αἰμιάι ὙΘΙΒΊΙΠῚ 
αὐθιύγαῦαν ὙΠ] αμην | ϑύγατερ σύ 8᾽] σὺ ϑύγατερ οἱίπη Νάθοκ, ϑ8ϑύ- 
γατὲερ ἄρ᾽ ΚΙτΟΒΠΟΙ͂ 6600 ἐμοὶ ΜΟΙ |; σοί γ᾽ ν6] ρούϊι5 καλόν σε κἀμέ 
σοι σύμπλουν ἄγειν Ἰ]θυτηδηῃ | εἴϑ'᾽ ἐν καλῷ μοι σοί τ᾽ ἄγειν σὐμπλοιαν 
ἦν Ἡρμηὶρ 001 αἰτεῖς γ᾽ ἐκεῖσε πλοῦν Βυγροθ | ἔσται δὲ ΜδνκΙαπα, 
ἀλλ᾽ ἔστι Μυβρταᾶνθ, ἔπεστι Νὅυοῖ | ἀλλ᾽ ἔστι κεῖσε ΤΖΦ ΘΟ, ἔστ᾽ ἔστι καὶ 
σοὶ Ηατίταδϑῃ | οὐ μνήσῃ Μυβρτανθ θ08 54. ἀρΙ]ααῦ οἱ 1 που 
6608 πλευστέ᾽ Θύδφα πημθ]]6 1 

610 ἄλλου ΤιΘηὐ]ηρ' Θθ61 ἔα τάδ᾽ Οεϊδίοτα, ἐάν Ἧι ἔτ᾽ Βοίμθ, ἔα 
σύ γ᾽ ΚΙοῦ:, ἐατέ᾽ ἰαάίμημθ116υ | ἔα γε ταῦτ᾽" Ϊ 
γ᾽, ἐπεὶ οὐ Πθυτηᾶπη || οὔτοι χρὴ τάδ᾽ Μομκ 0714 ποίοισιν ἱεροῖς 
Πιδυομθηδβίθιη [ ποίοις ξὺν ἱεροῖς; εἰ τόδ᾽ εὐσεβὲς σκοπεῖν πρΊαπα | ξὺν 
ἱεροῖς] ξυνούσας ν6] ρούϊιβ ξυνεργοὺς ΥΥ 61] | χρὴ τό γ᾽ ἐπιεικὲς Ἡθπηῖρ, 
χρῇς τί γ᾽ εὐσεβὲς Θιύζ]ογ 0614-- ΟΥΤ ἀο]οὺ Ῥᾳ]θγ 678 ροϑῦ ἐντός ἀπο Πθιη1- 
βύιομῖω (ὡς μετ᾽ ἀνδράσιν [ μωμητὸν οἴκων ἐκτὸς) ΘχοΙά 1558. ραύαῦ ΗΘ ΤηΔΠἢ 

084 διαίσσει ΒπρΊ πα 087 αο]οὺ Επρ]απα 
.6915α. δ᾽ ἐμὲ... μὴ σὲ ΜοΒΚ 092 δοχῶ Μυβρταᾶνο 698 ἀο]οῦ 

ΒηρΊαπα 094 αὐτῷ πρ]απα 
100 τῶν δ᾽ ΤιΘηὐηρ' 101 Νηρέως Θέτιν 66] Πηλεύς: ὁ δ᾽ ἔσχε 

Νηρέως κόρην Θέτιν ἩθδηδΠη 102 ϑεοῦ] αὐτοῦ Ἠατίαμρ᾽ ] βίᾳ ϑεοῦ 
Μαυκὶοπα 7108 Θέτις] μήτηρ ΥΥἧ. ΑΙ ΘΟ 709 (κακὰ βροτῶν Μαικ- 
Ἰωπα), βροτῶν κακά ΠΙπαουῖ 

110 φεῦ ἀο]οὺ Ἠθυτηᾶπη [ σοφός 8᾽ Μομκ | ὁ δὲ διδοὺς ΠΘπηΙρ ] 
σοφωτέρῳ Καγϑβοι, σοφῷ τρέφειν (ΟἸἴτη οὔϊδτη τέκος) Νδιοῖκ 114 ἀπ- 
ἄξεις ΠΟΌΤΘΘ 11ὅ κείνην Ἡθιτηδηῃ [ τῷ τ᾽ ἐχτημένῳ [,Θηἰηρ; 
110 εὐτυχοῖτον [,ΘὨὐ] Πρ’ 

121 ἅ μὲ χρεὼν Μοηϊ | ϑῦμ᾽ ὅπερ μὲ χρὴ Πθιτηδηη 7124 χακῶς, 
ἀναγκαίως δέ Ἡθαΐῃ, φαύλως ἀναξίως τε Μυβρτανο, καλῶς γ᾽, ἀναγκαίως 
δὲ ν6] καλῶς, ἀναγκαίως γε Ἠοιγηδημ, καλῶς γ᾽ ἀναγκαίως τε ΜΟΙΚ, 
φαύλως (ν6] καινῶς) τ᾽ ἀναγκαίως τε ὟΥ 61], οὐϊατη καάλως ἀν᾽ ἀγκύρας τξ 
Α. Ῥαϊτηθι, ἁπλῶς ἀναγκαίως τε ϑίααθηηαθ]1ου [| ὁμῶς Ναποῖς τ25 πι- 

ϑοῦ τι Οοοῦ 120 τί χρῆμ᾽; ἐπείσϑην καὶ πάρος λόγοις σέϑεν ΜοΙΚ 
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121 μὴ νῦν μέν᾽ ἐνϑαδ᾽ ΦΔοοΌ5 128 τί] δὲ Ῥα]οΥ | ὧν μὴ δρᾶν 
θΟΌΤΘΘ 129 ἴοτύ. ἑδνώσομεν, οἷν. Ἠδ6]. 988 

184 οὐχ ὁ νόμος ἔσϑ'᾽ οὗτος, σὺ δὲ φλυαρεῖς τάδε Ε΄. ατι. Βομτηαι | 
οὗτός γε, σὺ δὲ Κυϊξα]α [ καὶ σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε Ἡθαΐῃ, καὶ σὺ φαῦλ᾽ 
ἡγοῦ τάδε ΜεαγκΚΙαπα, κἂν σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε Μυβρτᾶνα, μὴ σὺ φαῦλ᾽ 
ἡγοῦ τάδε Δ 0005, σὺ δὲ τί φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε ἘΠ]ΤΙΒ]Θγ, ἦ σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ 
τάδε Ἠθιτηδππ, εἰ σὺ φαῦλ᾽ ἡγεῖ (οἸτι μηδὲ φαῦλ᾽ ἡγοῦ) τάδε Ηατίαπρ, 
σοὶ δὲ φαῦλ᾽ ἔστιν τάδε Ναυοῖ, σὺ δ᾽ ἄρα φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε Ὀιποτῖ, σὺ 
δέ γε φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε ΕἾχ, ὧδε φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε ϑύααίτηπο]16, κεὶ σὺ 
φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε 611, ἢ σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε οἸΐτη σοπϊοίο θα 788 ἐξ- 
αμιλλᾶσϑαιν Ἠθγνοτάθη, ἑξομιλῆσαι ἘπιρΊ πα 189 νοῦρὰ μὰ... ϑεάν 
ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟΙΙ οοηὐιππαδὺ ὙΥΠδπον 

140 ἐλϑὼν σὺ Μαγκαπα, στεγῶν (μελάϑρων τηδνυ]ῦ ὙΥ 611) σὺ Ηοτ- 
ψΟΥθῃ 141 νυμφίοις ἢ οἸτα Νδυοϊκ, νυμφίοις καὶ ιπάοΥ [ νυμ- 
φίοισι παρϑένων Ἠθηηδθπη 7406 μόνῳ δὲ σὺ Ε΄. ὅα. Βομτηϊαῦ 747 τὸ 
τῆς ϑεοῦ μὲν φίλον Ἠθητηδπῃ, τὸ τοῖς ϑεοῖσι φίλον οἸϊτη Νῶθοῖκ, τὸ τῇ 
ϑεῷ φίλον Ἀδαομποηβύθιη | φίλον] ϑέλον Β΄. απ. ϑομτηϊας 148 ἐξικτο- 
ρδύσων, 1581 ΠΟΠΉᾺ]]8, Τηὐογοιἀθυϊηῦ, Μύβστανθ, ἐξευπορήσων Εἰπο] πᾶ 
140 586. ἀρΙοαῦ οἰτη Ἠδυθαπρ' 

τ] τὰν ἀο]οῦὺ Μειιδθ 
104---τ07 10 σϑῃτη15 1Πδύοβ. ρυύαῦ ΗΘ ποῦ εὐπόρους πλά- 

τας 6156 108 ἐν, αὐοα «θοϑὺ ἃ ὩΡΟΡῪ. Ῥδυ5., ἀ6]οῦ Μαυπϊδθ 
109 Ζηνὸς κούρων Ἠδιτήδηπ, Ζιοσκόρων Πιπαοτγῖ 

118 πόλιν] ἔρυμα Μοπκ 1τ8--[88 Πέργαμόν τ᾽ ᾿Ιλιόν τε, Φρυ- 
γῶν πόλιν λαΐνους περὶ πύργους ϑεόδμητά τὲ τείχη κυκλώσας δόρει φο- 
νίῳ πέρσας τε κατάχρας ϑήσει λειπόπολιν κλαυϑμόν (οροὕθ᾽15 ἀϑαὰθ δά 
προλιποῦσα (16]6018) --- 788-- 180 μήτ᾽ ἐμοὶ μήτ᾽ ἐμοῖσι τέκνων τέκχνοις.. 
ἀλλήλας πἰαῦαιῦ Ἡδητηδηη 118-- 800 ἀρ]οπὺ ὈΙΠαΟΓΗΙ ττῦ πάγῃ 
φοινίᾳ ν6] ἕρκει, (υ61] ἄρκυι) φοινίῳ Φ860085, δορὶ (δόρεν Βοίμθ) φοινίῳ 
οἸη Ἠρυθδπη 776 κεφαλὰς] κοπίδας ν6] σφαγίδας ΗΘΙΒΚ6 776---718 
λαιμοτόμους σπάσας κεφαλὰς ἀμφὶ πόλισμα Τροίας πέρσας πόλιν κατά- 
χραὰς ΒυϊῦΖβομθ, λαιμοτόμους σπάσας κεφαλὰς πέρσας πόλισμα χκατάλρας 
(οθύθυ!β 616 015) ὙΥ 681] {τὶ πόλισμα Τροίας ο᾽οιῦ ΜοΙΚκ 118 πόλιν] 
παλαιὸν ϑοΑΠροι, πάλιν Βαγπθ65, ὅλον Θὐδαϊηηαθ]]ου, ἀθ]οὺ Μαῖα 

780 δάμαρτά τε τὰν Πριάμου ΜοΙΚ 182 ἑἐδεῖται Μαβρτανο, ἀσᾶ- 
ται Βαγρθβ, εἴσεται, Ἰδοῦπμδηη φηὺθ πολύμλλαυτος Βὑαίθθηβ, Ηθυτηδπη οὗ, 
πολύκλαυτος οὐτη Μαικίαπάο ἀ6]6η5, ὟΝ 61] 182 54. τὸν πόσιν προλι- 
ποῦσα καὐτὰ πολύχλαυτον ϑρῆνον ἥσει ΕὙϊΪΟΖΒΟΠΘ 182 5664. ἅδε Διὸς 
ἱΕλένα. πόσιν προλιποῦσα. οθύθη15 ἀ6] 6015, Βούῃθ 188 δηΐθ μήτ᾽ ἐμοὶ 
Ἰδοσηϑιη (.- υ.- ὦ) βὐαῦαιῦ Πιπᾶογῖ 188 54. νΘΥ015 μήτ᾽ ἐμοί ἀ 6] 6.15 
μηδ᾽ ἐμοῖσι κτὲ. ΕΥΙύΖΒο 6 | μή τι μοι τέκνων τέκνοισιν ῬΆΪΘΟΥ Τ{81 “υ- 
δῶν Πδυνογάθη 188 σχήσουσι ΤΥ ὺ 188 54ᾳ. στήσασαι τάδ᾽ ἐς 
ἀλλήλας μυϑεύσουσι, παρ᾽ ἱστοῖς ΕὙΙύΖΒΟΠΘ | στέρξουσι, παρ᾽ ἱστοῖς ὑμνεῦ- 
σαι Θύδαύτηπ 16 Υ 189 μυϑεύουσαι Μείπϊαθ, μυϑεύειν ὙΥ 1]δτηονγῦ 

791 ῥεῦμα Βυτρθθ [ ῥεῦμα δακρυόεν τάκουσαν [) ΟΌΤΘΘ | τανύσας 
ἀρ] οῦ Ἡρθυτηϑηῃ, 192 ἀπολοωτιεῖται. Ἠαυύπηρ' 198 τὰν δολιχαύχενος 
κύχνου γόνον ΒΎΪΖΒΟΠ6 [ ἔκγονον Μομκ, γονάν Βοίῃθ 194 εἴθ᾽ ἡ 
φάτις Β6Ι5Κ6 | εἶτε δὴ φάτις ἐτήτυμος ν6] εἰ δὴ φάτις γ᾽ ἔτυμος ῬΑΙΘΥ 
ἐτήτυμος οἸττη ΗθΙτηδηη 1945... εἰ φάτις ἔτυμος ὥς σὲ Λήδα τέκεν 
ἨθΥ Δ Πη τ9ὅ ὡς σ᾽ ἔτεκε Μυβργᾶνγθ | ὡς ἔτεκεν ΜΠήδα σ᾽ Ἐ]ΤΗΒΙ6Υ, 
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ὥς σ᾽ ἔτεκεν, Λήδας Μαιπϊαθ, ὡς ἔτικτεν Πήδα σ᾽ Ἠδυίαπρ' Τοῦ 56. 
ὡς ἔτυχεν Δήδα μιχϑεῖσ᾽ ὄρνιϑι πταμένῳ Ῥοτβοῆ  αἀο8 νϑυβα8 ἀδ]ού 
ΚΙτοΟΒΠΟΗ͂ τ9ὅ---191 ὡς ἔτυχεν ὄρνιϑι πταμένῳ Διὸς ἐναλλαχϑὲν δέμας 
Ἠδγύαῃρ; 190 μιγεῖσ᾽ ὄρνυϑι. ΘΟΔΙΙΡΘΥ ] οἰ ηνοὸ ἘΠ] 516 Υ 798 μήτ᾽ 
ἐν δέλτοις Βοίῃο | δέλτοισι ΜοΙΐΚ 

804 πᾶς ἐξ ἴσου γὰρ οὖ οἸ]]τὰ Εὐρίπου πνοάς Ποηηᾶὴῆη 80ὅ---809 
ἀοΙοὺ Ηδππὶρ 80ὅ--808 οἱ μὲν γὰρ ἡμῶν (ἐσμὲν ἄξυγες γάμων {γό- 
νων τ ἄπαιδες, οἱ δ᾽ ἔχοντες εὔνιδας, οἴκους ἐρήμους ἐκλιπόντες ἐν- 

Ἅάδε ϑάσσουσιν᾽ οὕτω χτὲ. ΠρΊαπα 806 ἐνθάδε] ἥσυχοι ῬΑΙΘΥ 
807 ϑάσσουσιν ἀκτάς Ἠατίυπρ, ϑάσσομεν ἐπ᾽ ἀκταῖς ᾿ΠιδιιοΠϑηβίριῃ | ἐπ᾽ 
ἀκτῆς Μαυκίδηα 808 εὔπαιδος Βοίμβθ 809 Ἑλλάδ᾽] πᾶσιν Ἠαυγϊαηρ 

810 γρεών] χρέος ΗἨθπηϊρ' 811 ἄλλων δ᾽ ὁ χρήξων δαὺ ἄλλος δὲ 
χρήζων ΚΙτΟΒΒΟΙ͂ 812 Φάρσαλιν Μύβρτανθ Ροβὺ 812 ᾿ἰδοῦηϑηη ὑὐ]τὴ 
γουβασχῃ βὐαύα!ϊύ ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ 818 πνοαῖς] ῥοαῖς ΜαγκΙαπα, πύλαις Ηοι- 
τηϑπῃ [ λεπτοῖς τοισίδ᾽.. πόροις ϑομυτηδοΠ θυ 814 οἵ΄ γ᾽ (ν6] οἵτ᾽) 
Μδυκιαπα 816 πρὸς Δ4ὐλίδι, στόλον Μιιδρτανθ [| στόλου Ἠθδητηδηῃ 
817 δρᾶτ᾽, εἴ τι δράσετ᾽ οΟἸῖτα Μομκ, φράζ᾽ εἴ τι δράσεις οἸῖτη Νϑθοῖς, 
λέγ᾽, εἴ τι δράσεις ῬαΙΘΥ, πρᾶσσ᾽ εἴ τι πράξεις Ο. ἤδηβθο, ὅρα τί δράσεις 
5. αὰ. δομταϊαύ 

828 σ᾽ ἡμᾶς] δῆτα σ᾽ Ὗ ΘΙ] 824 προσεῖδες" αἰνῶ ΕἾχ, προσῆλϑες" 
αἰνῶ ῬαΙΟΥ [ αἰνῶ προσσέβειν οἸ᾽πη Ἠθηιτηᾶπι [ αἰνῶ δ᾽ ὃ προσέϑης 
Μ. ϑεογῆενυ 826 τί τ᾽ ἦλθες οττα ΝᾷυθοκΚ 826 πεφαργμένους ΠΙπάοτνῇ 

881 δεξιὰν δ᾽ ΜοΙ186 882 ἀρχὴν] ὄρνιν οἸτη Νάποκ | μαχκα- 
ρίων] κυρίων Ἐϊ. σα. ϑομιηϊαύ 8817 ποῖον γάμον ἔφησϑ'᾽ ΜενκΙαπάα, 
ποίους γάμους; ὡς θηγηδπη 838 περινοοῦσα ΜδΙκΚΙαπα 

840 ν6] χαινούς ὃ᾽ ν6] περὶ γάμου ἩθΙΙηδ ΠΗ 844 ἐμοὶ γὰρ τὰ 
παρὰ σοῦ ᾽στὶ ϑαύματα Βοίῃθ 840 κοινὸν] κἀμὸν Εἰ. ὅτι. Θομτηηϊαύ 
840 γὰρ οὖν ψεύδομεϑα Μαείμϊαθ, γὰρ εὖ ᾽φψευδόμεϑα δαιοῃθηβίθη 
8417 μαστεύω Νδαυοῖὶς, μνηστεύεις ῬΆΙΘΥ 849 ἴσως] δισσοὺς Ἐἰ, ὅτι. 

ΘΟΒτηϊαύ 
808 Τουτὺ. κἀμοὶ τόδ᾽ ἐστὶν ἐξ ἴσου 8061 τεταρβηχὸς καλεῖ Επρ- 

Ἰαπὰ 8ῦὅ8 ἁβρύνομαι τάδ᾽ Ἰ)͵ΟΌΥΘ6 
8600 τῆσδε, τῆς πάροιϑεν, οἰκεύς ΜανκΚΙαηα, τῆσδ᾽ ἐτῶν ϑὴς παρϑε- 

νείων Βυγρθδ | τῆσδε, τῶν Ἡθιταδηη [ τῆσδε, τὸν πάροιϑ'᾽ ἔνοικον Τυν- 
δάρεω δόντος πατρός νΙὅα]αὰ 862 μόνω γὰρ οἵδε Ἠθηηδηὴθ 868 ΟἸγ- 
ὑδοιηθδίγαθ ἴῃ νϑὺ. δα. ὑυιθυαϊῦαν 80ῦ ὅδε λόγος μέλλων ἀναλοῖ χρό- 
νον Ἡδμπηὶρ | ἂν εἴη ϑοδ σου, λεύσσει. ἌΘΙΒΚΘ, ἀνοιστέος Μαβρτανθ, ὀνή- 
σει ΒοΘΟΙ, ἂν ὡς δὴ γν6] ἂν ὡς εἰ Ηθγταδημ, ἂν ἄσσοι ΕἾΧχ, σώσει ΜΟΩΪς, 
ἀνωϑεῖ γ6] ἀνάπτει, Ἠεατύαπρ', τείνει πομθηβίθιη, ἄνωθεν Εδαθῦ, νεύσει 
ΕρΡΊΔπα (Δ ]1τὰ νεύει), ἀνωσϑῇ ἘΠ]115, κείσϑω ΟἸ1πὴ ΘΟΠΙΟΙΘ τη | ὁ λόγος 
ὡς μέλλων τι δώσειν νέον ἸΚᾶγβογ | ἀνήκει. πόνον Ε΄. ἅτ. ϑομτιηϊαῦ, ἔνευσε 
μόνον ϑθαύτημ 6116 ν [ ὄκνον Ἡθγτήδπῃ [ γϑυβαχη {ὙΠ 1Ὁ 5601, ἀηΐθα νϑὺ- 
Βα] ΑΟΘἘ1]115 Ἰηὐθυ 1556 ταύμϑ, 611 866 δεξιᾶς σ᾽ 1061] 869 χῶτι 

ταῖς σαῖς δή μὲ φερναῖς ἨθΑἢ 
872 νῦν πρὸς ἡμᾶς ῬαΪογΥ 87 τῆς] τὴν ΑἸάαϊπδ 811 τοῦτ᾽ οὐκ 

εὖ φρονεῖ Ηργνοτάθη, τόδε δ᾽ οὐκ εὖ φρονεῖ Νδποῖϊς 818 οὐνάγων 
ἨἩθυνθγάθῃ 

880 οὐ 882 ἀεο]οῦ, 881 ΟἸγίδθιμθθϑίγαθ ὑγθτιθηβ, Εἰ. ατπι. Θομηηϊαὺ 
884 ὃ δὲ γάμου τίν᾽ εἶχε πρόφασιν ἣ μ᾽ Παποποπδϑίοίη | γάμον τόνδ᾽ 
Ἡθμηπῖρ,, γάμον τίν᾽ Ἐϊηρ] πὰ | τιν᾽ Υ͂ΟΙΪ | τίν᾽ εἶχε] παρεῖχε ΟΟΙαροΥ | 
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ὅς μ᾽ ἐκόμισεν ΜοΠκΚ Β88 ἵνα γ᾽ ἄγοις 1061 8806 χὴ μήτηρ Μϑικ- 
Ἰαπὰ 888 δάκρυον ὄμματ᾽ (οὖ στέγει) Μεαίμδ6, δάκρυ τ᾽ ὄμματ᾽ (οοί, 
δακρύων τ᾽ οἴματ᾽ ΤΌ ΟΚΘΟΥ 889 καὶ γὰρ ἀλγεινὸν τὸ οἸΐτη, ροβίθα οὐ 
γὰρ ἄλογόν ἔστι Ἠδνϊαπρ', οὐ γὰρ ἀλλ᾽ εἰκὸς τὸ ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ (ιπδ] τὰ εἴπερ 
ἄλλ᾽, εἰκὸς τὸ), εἴπερ ἀλγεινόν γε ῬΆΪΘΥ, οὐ παραιτητὸν τὸ Μαᾶν!ρ', εἰ 
πέρα δεινῶν τὸ Ο. αοτδιη, εἴπερ ἄγχιστον τὸ Βαπομθμηβίθιη, οὐ παρὰ 
λόγον ἦν τὸ οἸπι 611, χὑπεράλγεινον τὸ ν61] ἦ πέρα δεινῶν τὸ νοὶ 
εἴπερ ἄλλ᾽, εἶκός σε ὙΊ6111, εἴπερ ἄλλ᾽ ἀλγεῖ τὸ Μαοτ]ο, εἴπερ ἐγγενὲς τὸ 
Θὐδα τη 6116 | στερόμενον Βοίπθ | στερόμενον, δακχρυρρόει ὟΥ͂ 61] 

898 φρενῶν γὰρ εἶχε Νϑποῖ 8094 φέρων σὺ Ῥοῖϑοῆ 89 τῶνδ᾽ 
ὃς αἴτιος κακῶν ῬΟΥΒΟΙ 

900 οὐκ ἐπαιδεσϑήσομαι ᾽γώ Μαεγκ]απᾶ, οὐκ ἐπαιδεσϑησόμεσϑα Ηρι- 
τηϑηη., οὐκέτ᾽ (οὐκέτ᾽ ἴδτὴ Βαιί161) αἰδεσϑησόμεσϑα Νποῖ | ἐπαιδεσϑη- 
σόμεσϑ'᾽ οὖν Πδμπὶσρ 900- 902 ἀο]οὺ Ῥα]θΥ (901 ἀο]οὺ ὙΠ] διμον 2) 
901 φωτὸς ἔκ... γεγῶτος Ἐ᾿. αα. ΒοΒηηιαὺ 902 περὶ τίνος ϑδομδθἔον, 
ἐπὶ τίνι ἩοΥΤη8 909 γενείου δὸς σύ, πρὸς τῆς Βυγρδ | οὐὔϊδιη πρός 
τε δεξιᾶς ΜαΥκΚΙδηὰ 

911 οὐκ ἔχω βωμόν τιν᾽ ἄλλον καταφυγεῖν (γ61 καταφυγὴν) ἢ σὸν 
γόνυ Ἠργτηδηη, οὐκ ἔχω γὰρ βωμὸν (ν6] βωμὸν γὰρ) ἄλλον καταφυγεῖν 
ἢ σὸν γόνυ Ἠδθπμρ 912 πέλει μοι ΚΙοίξχ 914 5α. νοῦῦῶ κἀπὶ... ϑέλω- 
σιν ἀαο]οῦ ΒΗρΡΊαμα 91 5α. δυὺ εἰ δὲ τολμήσεις ααὖὺῦ ἣν δὲ μή γὙϑα 111 
Ῥαΐαῦ ΜΟΙΚ 916 οὐ σεσώμεϑα] οτί. ἐξολώλαμεν 9117 φέρον Μαικ- 
Ἰαπα 919 ὑψηλόφρων τοι ϑυμὸς οὑμὸς αἴρεται Ε΄, ὅτι. δομτηιαῦ | μοι 
ϑυμὸς ἀμαϑίας πρόσω νΕὶ] μ᾽ οὐ ϑυμὸς ἐξαίρει φρενῶν ἨἩθτνοτάθῃ | ἅλ- 
λεται πρόσω Μυϑρτᾶνθ | πρόσω] προσών γ8] μοι πρὸς ὧν (ἤκουσα 
ἈΚ Ηδητήδηη, φύσει ν6] ϑράσει ὐεφαίχτητι116ν, γύναι Οὐ. ΒΌΒΟΠΘ 

920 κακοῖσι. μὴ ᾿σχαλᾶν ν6] γρούϊιΒ. κακοῖσιν οὐ χαλᾶν Βοί]θ 
921 ἐξογκουμένοις ἌΝ 61] 926 ἐγὼ μὲν, ἀ6]6 015 γϑυβϑίθαβ 919---92ὅ, 
ὙΝ αἰίον 929 ὅταν δὲ μή, οὐ πειϑοίμεϑ᾽ ἄν ΚιτοΒΠοΙ 

981 ἴάρην Οδιδίοτα 982- 974 510 αἸβροηὺ: 952---087. 9406. 938---942. 

948---961. 9δῦ-- 968. 948, 944. 940 -Ε 9608 ἐγὼ τὸ μηδὲν παρά γε τοῖς στρατη- 
λάταις, 969. 9τ0---974. οοὐθτῖβ ἀ θ᾽] οὐϊβ, ϑὐδαίτη 81]. 984 τοσοῦτο γ᾽ ν9] 
Ῥούϊαβ τοσοῦτο σ᾽ Ἠδητηδηη, τοσαῦτά σ᾽ ΥΥ 61] οἶτον Ἠοτνοτάθῃ | κατα- 
στένω Μαεϊῃ1δθ 980 οὔποτε Ηογνογάθῃ 986 ἐμοὶ Μοπῖ || πλοκαῖς 
ΠΘΙ5Κ6 937 παρέξω τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει Νῶιοϊις [| τοὐμὸν λέχος 
ΗΕ, αα. Βομηηαῦύ 938--ο48 ἀρ]οὺ ΕΒ. Βομθηκ (988---940 ΥΥ αἰ[61) 
9838 54. τοὐμὸν γὰρ... | ὄνομα φονεύσει. ΝΆΘΘΥ 0989 τό γ᾽ Τιρηὐηρ' 

948 δ᾽] ϑ᾽ Ηατΐαπρ 1 ἠτιμωμένη ΕἸτΒ]Θγ, ἠτιμάσμεϑα Μοπκ 
944 ἔγωγ᾽ ἂν ἦ κάκιστος Νᾶυποῖκ | ἦν ἂν ΠΘΙΒΚΘ 94 μαλακίων δ᾽ 
Ἠοίηβοοῖθ 946 ἐγὼ οὐχὶ ΕἼ]ΤΛΒ]6Υ, οὔκ εἰμι Βαποπδηβίθίη, ἦ δ᾽ οὐχὶ 
ΨΊ06111 | ἀλλ᾽ ἀμαυρὸς ὧν γένος Ε΄. αα. δομηαῦ  νϑύϑιπιὶ ροϑὺ 948 60]- 
Ἰοοῦῦὺ ὙΥ̓ 61] 47 εἰ παρεφεδρεύει ΗροΙτηβορίμ, ὕσπερ φυτεύει, Εδαθῦ 
σῷ πόσει] σὴν κόρην ΠοΙδῖτα, σοὶ πόριν Μυβργᾶνθ, παῖδα σήν ΒΌΓΡΘΒ 
Ῥοβὺ 9417 νϑύβαμη 1ηὐθυο 1586. οριπαύαν Μου186 

961 οὐδέ τις, ἄκραν χεῖρ᾽ ὥστε προσβαλεῖν Μαγκὶαπα, οὐδ᾽ εἷς τις 
ἄχραν χεῖρα προσβαλεῖ Βυγρθθ, οὐχ ὥστε γ᾽ ἄκραν χεῖρα προσβαλεῖν 
Φαοοῦ5, οὐδ᾽ κ| οὐδείς, ἄκραν χεῖρ᾽ ὥστε προσβαλεῖν Ἠατύπηρ,, οὐδ᾽ 
ἔστ᾽ ἄκραν χεῖρ᾽ ὅστις προσβαλεῖ (ἐμβαλεῖ Ηοτν τα 6η) ἸΚνιδδ]α, οὐδ᾽ ὅσον 
(ὥστ᾽ 1. ὅτι. ϑομιηα) ἄκραν γε χεῖρα προσβαλεῖν Ν1061}1 962 πόλις] 
πολύς Μιυβργῶνθ 902 54. πόλις ὅροις ἐν βαρβάρων, ὅϑεν πεφύκασ᾽ 
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εὐγενεῖς στρατηλάται Τ᾿. ὅτι. Βομιαὺ οὔϑ ὅϑεν πέφυκε τοῖς στρατη- 
λάταις γένος ΠρΙδΙτΟ, ὅτου πεφύκασ᾽ οἱ στρατηλάται γένους Ἠθπηϊρ' 
964 Φϑία δὲ τιμὴν οὐδαμοῦ κεχτήσεται Μυβρτανο | γενήσεται ῬΆΪΘΥ 
οδὅ δὲ] γε ΠΘΙΒΙΚΘ 95---ο74 ἀρ]οὺ πὰ. ΘΟ ΘΙ 9060 πᾶς δὲ μάντις, 
ἀο]οίο ν. 968, Εἰ. απ. Βδομιηϊαύ [ ἔστ᾽ 1 οὐκ Ἠθυπᾶθη Ῥοϑῦ 9ῦ7 γθυβαπ 
Ἰη θυ 1886. ραΐαῦ ἤθιβκο 968 τυχῶν] αὐχῶν ἨοϊΖπηοΥ | ἰπὔθι τυχών οὐ 
ὅταν Ἰδοιηϑη 6556 ραύαὺ Κνδα]ὼ [ ὅσ᾽ ἂν δὲ ΝΥ 611 989 5α. οὐ τῶν γάμων 
ἕκατι δ᾽ εἴρηται τόδε (οοὐθτ!ϊ5 ἀ6]6 015) Ἡθυτηδηι 909---9609 ἀοΙοῦ ὙΥ ΑΙ οι 

960 τοὐμὸν λέκτρον 1,Θπἰηρ; 961 ὕβρισεν ΕῚΧ 902 χρὴ γάρ 
νιν ῬΆΙΘΥ 908 ἡ] εἰ οἴπη Ἠρυτπδηῃ [ Κλυταιμνήστρα γ᾽ Ἠδτηίαμῃρ' 
968 Βα. παιδὸς σῆς, Κλυταιμνήστρα᾽ σὺ δ᾽ εἰ λόγοις ἐπείσϑης ἩθγΙηϑηη 
90ὅ τ᾽ ἄν γ᾽ Βᾶγμθ5, τ᾽ ἄν σφ᾽ Μαεαυκ]απα 907 ὧν μέτ᾽] ὦνπερ, ὉΪ15] 
Υ. ΒΡΟΥΙῸΒ 510, ΠΘΠγ5. [ ἐστρατεύομεν ΜΟΩΚ 060 ἐν εὐμαρεῖ δὲ ΒΙοτη- 
Π618, ἐν εὐμαρεῖ τὸ Ἡδγιηδπῃ, ἐν εὐμαρεῖ ᾽στι Ἠδγύπηρ' 

9171 ἐλϑεῖν φόνους (φόνον ῬΟΥΒΟΙ), κηλῖσιν αἵματος χρανῶ ΠΘΙΒΚΘῚ 
κηλῖσι κατὰ χώραν βαλῶ ϑιοαἀίτηθο)|]ον | αἷμά του χρανεῖ (ν6] ῥανεῖ) 
ΜαικΙδηα, εἶμ᾽ ἔτι χρανῶν 9005, αἱματοχρανῶ Βοίῃθ, αἱμαχταῖς χρανῶ 
Μοίμθκθ οὐ Ποῦτθθ, ἐνθάδ᾽ ὧν χρανῶ Βαπομαοηβίθιη, αὐτόϑεν χρανῶ 
611, ἐνθάδε (γ6] αὐτόϑι, ν6] Αὐλίδι) φανῶ Ὑ1161}1, αἱματώσομεν Ἐπρ- 
Ἰαθπὰ 918 ϑεὸς] φίλος ἩφοΙτηδοοίῃ 9785. ϑὴς ἐγὼ... μέγιστος οἴκων 
Βυτροβ [| φῶς ἐγὼ πέφηναά σοι" σωτήριος δὲ σὺν ϑεοῖς γενήσομαι Ἠρτ- 
Τηϑηη, φίλος ἐγὼ οὐ πέφηνά σοι γένει προσήκων, ἀλλ᾽ ὕμως γενήσομαι 
Θὐδα παι θ 116, ϑεὸς ἀγῶν᾽ ἐφῆκέ μοι μέγιστον οὐ οὐτῃὰ ὐὐδαϊημιθ!] 6 γ0 
ὀκνῶν δ᾽ οὐδαμῶς φανήσομαι ἩΟΙΖΗΟΙ 974 μέγιστος ἁγών ἀλλ᾽ Μαιῖ- 
Ἰωπα | ἀλλὰ φῶς γενήσομαι Ἠδτίαπρ, ἀλλ᾽ ἀνὴρ γενήσομαι Μοη]ο ο7 7 
φεῦ ἀοοῦ Νῶροϑυ οΥ7 54. μὴ λίαν λόγου μηδ᾽ ἐνδεῶς τοῦδ᾽, ἀπολέ- 
σασα Ἠφρμμπῖρ 918 μηδ᾽ ἐνδεῶς μὴ τοῦδ᾽ ἀπολέσω τὴν χάριν ἘπρΊδμπα | 
ιἰηδ΄᾽ ἐνδεῶς που διολέσαιμι ὟΝ 611], μηδ᾽ ἐνδεής που φαυλίσαιμι ΤΌΟΘΚΘΥ 

988 ἔχει τι ΑἸαϊηδ [ ἔχει πρόσχημα Οδπΐθ 984 ὠφελῶν Οδηΐοι 
988 σοῖς τὲ Μαγκ]απα, σοῖσι ἨΘΙΤΘΉη 

990 εὖ δὲ καὶ τέλει ΚΙνΟΒΠΒοΙ͂, εὖ δὲ πανταχῇ ΕπρΊαπαὰ 992- 99 
ἀρ]οὺ Ζιυμου ρου 994 ἔξεισιν, αἰδοῦς Ῥογϑοι, ἥξει, δίχ᾽ αἰδοῦς Ἐ'. αα. 
ΘΟΒτηΙαῦ 99ὅ ἢ μὴ παρούσης ΑἸάΐπδ, εἰ δ᾽ ἡ παροῦσα Ε]ΤΆΒ]ΘΥ || νου- 
βάτη ἀο]οὈαῦ οἱ Πιπαουῦ 996 σεμνὰ μὲν ΚΙτοΒΠοΟΙ 907 ὅλως νο] 

Ῥούϊυβ νόμους Εἰ, ατι. Βομηηια | αἰτεῖσϑαι ΜαΥκΚΙαπα, ἄντεσϑαι Μιβοτανο 
1008 ἤν τ᾽ ἀνικέτευτος ἧς οΒ85  ἀνικέτευτος ἦν ΠΕΙ56, ἀνικέτευτος 

ἦσϑ'᾽ ΜευκΙδπα, ἀνικέτευτός εἰμ᾽ Ἠανίαηρ' 1000 ὥσϑ᾽ ἕν ΜαγκΙαπὰ 
1000 λέγων σε Βτγθπιϊ, λέγων δὴ Βούμο, λέγων γε Τιϑῃἰηρ', λέγων μὲν 
Μομῖ, λέγων γὰρ Ἠδυύΐαμῃρ,, λέγων σοι Βαποπθηβίθιη | μάτην σ᾽ ἐγκερτο- 
μῶν ΜαγνκΙαπα, μάτην σε κερτομῶν ἴ,. Πιπαου [ συγκερτομῶν Βοίῃε 
1006 Βαᾳ. ψευδῆ λέγων σε καὶ.. μὴ ϑάνοιμι σὴν σώξων κόρην ΟΌΤΘΘ 
1008 συνετῶς Ἠθητηδημη, δ᾽ αὐτὸς ν6}] καὶ σὺ Πρ] πα 

1011 πειϑὼ μὲν... φρονεῖν; 106111 | πεῖϑ'᾽ εἰς τέκν᾽ αὖϑις διαάί- 
τη 6116. 1 πείϑειν ἀνάγκη σ᾽ ἄνδρα Ἐ'. ὅτ. οΒιηϊαῦ | πεῖσον μεταῦϑις 
Βπρ]αμπα | πεῖϑ' ὠμὸν Ἠο]Ζηθι [ αὐτῆς ΜοΩΚ 1012 κακός] σκληρός 
ΕΒ απ. ϑομτηαῦ, κόπις Θἰθαύμηπθ]]6ὺ 1018 ἀγανοὶ λόγοι δὲ. φίλους 
"σα. ϑομταῖαῦύ | λόγοι γὰρ ΠοΟΌτΘΘ [ λόγους] κακούς ΜΑΥΚΙαμα 1014 τί 
δὲ χρεώ ϑοο!ρου, τί δὲ χρεών Ηδηηᾶηη  χρῇς, ορίπαύιθ. οοάϊοθιη. 7, 
χρῆς ΒαΌΘΥΘ, ΝΥ] δηηονγχ 1016 ἀρ]οὺ ϑίααύτημ 81] 1017 εἰ γὰρ τὸ 
χρηστὸν πείσετ᾽ Β]οΙΛΠ6]4, εἰ γὰρ τὸ χρηστὸν πείϑετ᾽ Βοίπμο, εἰ γὰρ τὸ 
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χρῇξον πείσετ᾽ Ἡθττηδηη, ἣ γὰρ τὸ χρῇξον ἐπίϑετ᾽ ὙΥΩΙ], ἧ γὰρ τὸ χρῇ- 
ζον ἔπιϑεν Ἡθπηὶρ | ἔπιϑιες ΜανκΙαπα 1017 54ᾳ. ἣν γὰρ τὸ χρῇξζον ἔτι 
δίγῃ τοῦδ᾽, οὐ χρεὼν χωρεῖν" φέρει γὰρ ΟδΙηΡ6Υ 1019 κἀγώ τ᾽ ἀμύ- 
νῶν προσφιλὴς γενήσομαν ΚΙτΟΒΒΟΙ͂ | πρὸς φίλων κεκλήσομαι οἸτα ΝὍἊΟΙς 
(κεκλήσομαι ἴᾶτη Ἡθημδηη) πρὸς στόλον ὐααύτητιθ116 ιν [ πρὸς φίλον φα- 
νήσομαι ἨοΙΖπον (φανήσομαι ΜαΥκ]Δη4) 

1021 λελογισμένω, αὐαοά ΜαΙκΚΙαηο ἴῃ τηθηΐθτη νϑηΐϊν, φῬυοροιῖ 
Βοΐῃβ 1022 χρανϑείη δῖνθ κρανϑ'εῖεν ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, κρανϑέντ᾽ ἂν Ηδι- 
ὑπηρ' 1022 5α. φίλοις, σοί τὰν Πθγτηδππ  σϑυβαβ ϑηΐθ 1019 οοΟἸ]]οοοὺ 
δἰφαίτηπ 6116 1 1024 ὦ σώφρον᾽ εἰπών οἸΐτα ΚΙΤΟΒΒΟΙ͂ [1026 ὡς ἐγὼ 
Ἠδθιτηϑηη 1026 ποῦ δῆτα σ᾽ ὀψόμεσϑα ϑιδαϊτηπθ11 ον 3 ἀϑλίων ΚίτΟΙ- 
ΠΟΙ 1028 φυλακὰς Βοίμθ | οὗ χρέος ἘπρΊ πα 1029 μή τις δ᾽ ἴδῃ 

Μανκιδπα 

1082 ἦν γὰρ οτα Νἄποκ 1084 σὺ δ᾽ εἰ μέν εἰσιν ϑεοί,.. ἀνήρ 
Ἠθυδημῃ, εἰ δ᾽ εἴσ᾽ ἁληϑῶς ϑεοί,.. ἀνήρ Ἠδυΐαπρ, εἰ μὲν γάρ εἶσι ϑ'εοί, 
ες ἀνήρ ῬαΪΘΥ | ἀνὴρ σύ τοι Ἀ]ΟΚΘΗΒΘΙ 1086 μάκαρ ὅ γ᾽ ὑμέναιος 
Ῥα]ΘῪ | τίν᾽ ἄρ᾽ ὑμέναιοι Ἠαγύαηρ, τότ᾽ ἄρ᾽ ὑμέναιοι. Ταπομθηβύθί 
1089 οὐΐδπι ἔστασεν Ῥοτύμϑ [ ἴχκχον Μαβρτανθ 

1041 ἐπὶ δαιτὶ Μοηῖκ | ϑεῶν ἐν δαιτὶ Πιερίδες οτηὶ ιηᾶον Πιε- 
ρίδες, χάρμ᾽ ἐπὶ δαιτὶ ἨδππΙσ 1048 κρούσουσαι ΠΠΡΊαπα 1046 κλεῖς 
σαι ἘγνιΖβοῃθ 1049--108ὅ8 ἀδἰοὺ πρ]απα 

1066 κύκλῳ Ἠρδαΐῃ 1086 5ᾳ. κοῦραι πεντήκοντα γάμους Νηρέως 
Ευιύζϑοῃθ 1008 ἐν δ᾽ Ποῖθκα, ὑπὸ δ᾽ Παποπθηβίθιῃ | τότε δ᾽ ἀν᾽ (γ6] 
ἅμ᾽) ἐλάταισι νγ6] ἅμα δ᾽ ἐλάταισι ῬαΙογ | ἐλάταις σὺν ὟΥ 61} 

1002 μετὰ δ᾽ Εὐϊύσβοηθ [| ἀνέκλαγεν Ἠθηηδηπ, ἀνέκραγεν ῬΑΙΘΥ 
1068 παῖδες Θεσσαλαὶ Ἠφραΐῃ || Θεσσαλίδι πάτρᾳ μέγα φῶς Ποιταδπηῃ | 
παῖδες οἱ Θεσσαλίας Ἡθπηϊρ' 1064 Φοῖβος ὃ μάντις ΜοΙΚ | μάντις ὁ 

Φοῖβον ὁ μοῦσαν ΒὙϊΖΒΟΠ6 | μουσᾶν] ]οιρᾶν Μαγκίαπα 1066 ἐξονό- 
μαξεν ΟἸττη Ἠθυτήϑημ, ἐξεπόνασεν ΕὍΘΠ86, ἐξονομάξζων Ἠδτίαηρ', ἐξονό- 
μηνεν 1,. Τιπαονῖ, ἐξονομάξει ἘτγΙύσβομθ, σ᾽ ἐξονόμαξον ἨθΘΠΗ]ρ' 1008 
ἥξει] ἄξει Βοίο 1069 Πριάμου ΕὙΙΖΒΟΠΘ 

1010 Πέργαμά τε πυρώσων γ6] γᾶϑεν ἐχπυρώσων ὟΝ 61], ᾿Ιλιάδα πυ- 
ρώσων Ἐπρ]δπα 1011- -ΡΓ071ὕ ἀο]οὺ πρ]απα 1018 καὶ κόρυϑος 
Μοηῖ || ἔνδυτ᾽ ἐκ] ἐνδυτοῖς Μαγκαμάὰ 1016 μακάριον τότε δὴ μάκαρες 
61], μακάριον τότε δαιτὶ ϑεῶν Πιουποπθηβύθη [1ῸΤΤ γάμων ΗρΙηδηη 

1018 Νηρῇδός τ᾽ Ἠρδιγάδημῃ | πρώτας ἔϑεσαν ΕΥΙύσϑομο | (ἔδαισαν Οδη- 
[ογ, ἔϑυσαν Μυβρτδᾶνθ) [ Νηρῇδός τ᾽ ἔϑεσαν ποτνίας Βπιοίαπα, Νηρῇδος 
ϑέσαν ἄμβροτοι διύ]ον [ πρώτας] πρέσβας ὟΥ 61} 

1080--1097 ἀο]οὺ Τ.. Ππᾶον. 1080--1088 σὲ δ᾽, ὦ κόρα. .᾽4ργεῖοι 
μελέαν ὥς τινα μόσχον ὀρείαν, βρότεον αἷμ᾽ ἀπαρξομέναν, οὐκ ἐπὶ φόνον 
οὐδὲ ϑεᾶς βωμῷ ϑῦμα τραφεῖσαν, παρὰ δὲ... νυμφοκόμον αὔχημ᾽ εὖδο- 
κίμων γάμων κχλεινοῖς ᾿Ιναχίδαισιν --ε- 1089-- 1097 ποῦ δ᾽ ἂν τὸ τᾶς 
αἰδοῦς σϑένειν τίν᾽ ἔχοι δύνασιν ἢ τὸ τᾶς ἀρετᾶς σωφροσύνας τὲ πρό- 
σωπον, ὁπότε... ἔλϑῃ Ἡθητηδηπ 1080 σὲ δὲ τί, κόρα Μύβρτανθο, σὲ δὲ, 
κόρα Ἠδτίαμρ', σὲ δ᾽, ὦ παρϑέν᾽ ν6] σὲ δ᾽, ὦ τλᾶμον Μοπκ | σέ, παῖ, 
καταστέψουσι ϑ'ΟΒ1ΠΠ1ηρ 10805α: στέψουσιν καλλιπλόκαμον κόμαν Ηδτ- 
πη 1081 γ᾽ ἀϑλίαν Μυβρτανθ, τὰν ἁλίαν οἸπὴ Ἠθγτηᾶπῃ, ταλαὰν 
οἰτη Νδαοῖ,, μελέαν Πδιο θη βύθι ἢ 1081 5ᾳᾳ. βαλιὰν ἔλαφον... ὀρείαν 
ἢ μόσχον ΜοπκΚ 1082 ὀρείων Ἠδιτηᾶηη, ὄρειόν τινα Ηδτύμθῃηρ' 
1082-- 1084 ὥστε μόσχον ἀκήρατον πετραίων τιν᾽ ἀπ᾽ ἄντρων ἐλϑοῦσαν, 
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λαιμοὺς ἱερῶν αἱμασσόντων βροτέους ΕὙἸύΖΒ0Π6 1088 βρότεον ΝΥ 61] 

1088 54. βρότειον... λαιμόν ἀο]οπὺ Ἠδυύαπρ οὐ Μομς 1084 αἱμάσσοντε 
Βοίμβε 1080 ῥοιβδήσει Μομῖ, ῥοιβδήμασι ΕὙϊύχβομθ | βουκολικῶν Ηδτ- 
ὑπηρ' 1087 νυμφοκομήσασαν Ἠδυθαηρ' Ῥοβὺ πᾶθο συϑυβϑιπ) ΘΧΟΙΙΒ556 
Ῥαύωῦ ΕΥϊύσβοθθ 1089--10091 ἀο]οὺ ῬαΪθῪ 1039 8α. ποῦ τὸ τᾶς ἀρετᾶς 

δύνασιν ἢ τὸ τᾶς αἰδοῦς ἂν ἔχοι ΕὙΪΌΖΒΟΠΘ | ποῦ τὸ τᾶς αἰδοῦς ἔτι, ποῦ 

τᾶς ἀρετᾶς σϑένει τι πρόσωπον: ΥΥ 61] 
10905.. ἀρετᾶς σϑένει Ἠατγίθηρ' 1098 ἀρετά γ᾽ ὄπισϑεν ῬΑΙΘΥ 

1096 54. καὶ κοινός τις ἀγὼν βροτοῖς, μὴ ϑεῶν φϑόνος ἔλϑῃ ΕΥϊΌΖΒο 8 
1097 φϑόνος] φόβος ϑολί!ῖσον 1098 πόσιν] δέμας ν6}] πόδα, ἀ6]6 015 
γ. 1099-- 1108, ΜοΠκ 

1102 ϑάνατον] τὸν γάμον δ 61} 1108 μνήμην] φήμην Ἠρππῖρ 
μνήμην γὰρ εἶχε Ῥα]ΘΥ 1109 οὗ σου ΠΟΌΓΘΘ 

1110 πατρὸς] πάρος Νάυοϊς | ἔκπεμπε τὴν (γ6] νυν) σὴν παῖδα δω- 
μάτων πάρος ῬαΙΘΥ | παῖδα δεῦρο δωμάτων πάρος Ηδϊτηβοοίῃ, παῖδα 
δωμάτων πάρος, γύναι ϑομυμηθομου, παῖδα τῶνδε δωμάτων πάρος Κπρ- 
Ἰαπά, παῖδα δωμάτων ἔξω πατρός ΚΙοίία [ παιδὸς μέτα βτῃτῦ6]05 
1112. ἔοτί. τ᾽ ἀνάπτειν | καϑάρσιοι χερῶν ΚΙΤΌΒΠΟΙ χεροῖν Μυβρτᾶνθ 
1116 μὲ νομίσασαν Ε΄. απ. Βομτηϊαὺ | εὐλογεῖν ΜΑγΥΚΙαηα, εὐτυχεῖν νΕ] 
εὐστοχεῖν ΚιγοΒΠΟΙ 1117 χώρει. σύ οἷαι Νῶθοκ 1117 5α. γάρ, 
πατὴρ πάνϑ'᾽ ὅσα γε μέλλει ΜαγκΙαπά | πατρός] πάρος δηΐου 

1122 μ᾽ ὁρᾷς Μαειδπα 1126 μέσοις καὶ πανταχοῦ ΜαγΥκΙαπα 
1121--1140 510 αἸδρομϊῦ: 1188 54. 1121---1129, 1184. 1185. 1180---1188. 

11865α. 1140 Ἠργτηϑηη. 1129- 1140 510 οΟἰπηὴ αϊβροποθδῦ: 1188 86. 
1129. 1154--:ἰ|1517. 1182. 1188, 1180. 1181. 1140 Ηδυύυπρ' 

1182 τλήμονά τ᾽ ΜοΟΙΚ, τλήμονα μ᾽ ὙΥΠδτηονὺς [| ὑπονοεῖς τ᾽ ΚΑ. 
χ᾽ ἥσυχος ἩδΙΤαδΠη 1188 ἔχ᾽ ἥσυχος οτηϊδιῦὺ ΑἸαΙπὰ | Δύο ἔχ᾽ ἥσυχος 
ΑἸ] 1Π ν ΘΒ ΑΟΘΙΠΘΙΠΠΟΙΒ. ᾿ηὐθυο 1586. ραΐαῦ Ηδγύαπρ', νθυϑιι8 1η- 
ἴθρϑν ΟἸγίδοιηθδίγαθ οὕτῃ ΟἸΠΏ1610 4]θο Ὁ αὐ ΑρδΙΠΘΙΠΟΠ18 ἔπουιῦ θχ- 
ΟἸαΙ556. νἹἀούαν ΚΙγΟΒΠοΙΠο | ἔχε νῦν σύ μοι᾿ τὸ πρῶτον ΔηΟΠΥΠΊΒ, ἔχ᾽ 
ἥσυχος" τὸ πρῶτον Μείπῖδθ 1186 ὦ πότνα τύχη θα 1188 τίν᾽ 
ἠδίκησα Πθυτηδημ, τί μ᾽ ἠδίκησας ΒιπρΊαπα 1188 54. ΟἸττὴ δηΐθ 1186 
Ῥοπθθεαὺ Ἡθυτήδημ, ροϑὺ 1128 οο]Ἱοοαὺ Ἠδτνίαπρ', ἀο]οὺ ὙΥΠδτηον τὺ 
Ῥοϑὺ 1188 γϑύϑῦση ΑΡΘΙΏΘΙΏΠΟΙΙΒ ΘΧΟΙα 1556. ραίαῦ ΝΥ ΑἸ 1189 ἁλοὺς 
ὅδ᾽ Ὑ106111, ἁνὴρ ὅδ᾽ ΥΥ̓ αἰΐον 

1141 μὲ] σφε Μαυκαθαὰ 1148 στεγάζειν ΜαγκΙαηὰ 1144 τί γὰρ 
ἀναίσχυντόν μὲ δεῖ ΠΘΙ5]κ6 1146 λεγόντων Βοίμθ 1146 νυν, ὡς 
ἀναπτύξω λόγους ῬΆΙΘΥ 1147 προῳδοῖς Ἠαυίΐθηρ 1148 ταῦτ᾽ Μοηὶς 

1101 σῷ προσούδισας πέδῳ (ν6] πάτῳ) ϑολίρου, ζῶν πρὸς ὀκρίδας 
βαλών Μυβρτᾶνθ, συμπροσουδίσας πάλῳ Βοίπθ, σῷ προσώρισας πάλῳ 
Μομκ 1168 Ζιὸς μὲν ΠΘΙ5.κ6 | Ζιός τε (οὰπιὶ Μαυκ]δη 0) παῖδ᾽, ἐμώ 
τε ἘΠΤΉΒΙΘυ, Ζιός σε... ἐμώ γε Ἤρηιῃ. Ἠοβιηδηη 1168 5αᾳ. Ζιός τε, 
αὐοα οὐΐδιη ργοροβαϊῦ Μαυκὶαπά, οὐ ἵπποις σὲ οἱ Νϑαοῖς 1150 ἔσχες 
οὖν λέχη Βοίμο, ἔσχεϑες λέχη ΚιτοΒΠοΟὴΙ͂ 1107 οὗ οἷς Ηθητηδπη | σοι] 
δὴ ΠπρΊαπα | οὗ σοι] ὑφ᾽ οὗ ῬΕΪΥ 1108 σὺ μαρτυρήσεις ΜαΙΚΙαπα 

1101 εὐδαιμονεῖν] ἀδημονεῖν ΒυτροΒ 1162 τοιαύτη δάμαρ, ἀο]οίο 
ν. 1108, Ηϑυ ογάθῃ 1100 τῶνδ᾽ οὖν μιᾶς Ἐπρ]Δηα | τλήμονος ΠΘΙΒΚΘ 

1101 βλέψον ΝΩΡοΙ | τί] ὅ τι Ῥούβοῃ | χρῇς Νϑδαοϊς 1108 Μενέλαος 
Ἑλένην Ἐ]ΤΏΒΙΘΥ | καλόν γε νὼ 64.- ΒΥΆΡΔΟΙ., καλόν γε νῷν Μιιβρτᾶνε, 
καλόν γ᾽ ἔϑος ἘΠΤΆΒ]ογ, καλὸν κλέος Ἡδητηδηη, καλὸν γάνος Βοίμο, καλὸν 

Τπτιτ ρὲ ἃ 65, Τρῃϊρθηΐῳ ΑἸἸ]1θι518. 0 
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χρέος Ἠθπηϊρ, καλὸν τέλος Ἐ΄. ὅτ. Βομιηαῦ, κακόν γ᾽ ἔπος ΥΊΙ6111 
1108 5ᾳ. λάβῃ κἄλλου γένους... ἀποτίσῃ τέκνα Ῥϑοταϊθ6 105 1108--1110 
καλόν γ᾽ ἂν ἦν... τέκν᾽ ὡς... ὠνοίμεϑα Βυαγρθθ 1169 ἀποτίσαιμεν ἄν ἘοΙ8,κο, 
ἀποτίσω τέκνα Βοίπο 1109 54. ἀποτίσεις οὐ ἴονύ. ὠνούμενος Ἐπιρ]απά 

1110 τἄχϑιστά τοι τοῖς ν6] μού γ᾽ εἰ τοῖς Πουηϑηπ [| ὠνούμενοι 
Πθῖβκθ, ὠνουμένω ν6] ὠνουμένοιν Μυβρσταᾶνο, ὠνώμεϑα Νδυοῖ, ἔογξαββθ 
ὠνούμενον 1171 στρατεύσῃς Ματγκὶαπα 1171 54. γϑυθῷ καταλιπών 

ον γενήσῃ αο]οῦ Οοπιηρίοι (1172 ἀο]οὺ Νϑαο]ὴ 1172 γένῃ σὺ ΚΙγοΙ- 
μοῦ 1118 ποίαν μὲν ἔνϑα καρδίαν μ᾽ Ηδτιίαπηρ' | ἐν δόμοισι καρδίαν 
εὐ 5Βῖνθ ἔνδον εἴς σε καρδίαν μ᾽ Μαγκίαμηα 1114 ϑρόνους μὲν τοὺς τὸ 
πάρος ἴδω κενούς ν6] ροίϊυ5 ϑρόνους μὲν εἰσίδω ταύτης κενούς Νϑθοᾷκ, 
ϑρόνους τῆς παιδὸς εἰσίδω κενούς Μ116111, ϑρόνους μὲν τῆσδε προσβλέπω 
κενούς ΝΘ] 1110 τῇδε Βοίμο, ἔοτύ. παῖδα 1111 ἀπώλεοσ᾽, ὦ τέκνον, σ᾽ 
ὁ φιτύσας πατήρ Ἠδαιΐαππρ Απίθ 1179 νϑύβιασμῃ ᾿ηξθυο 1556, πἰβὶ ν. 1179 
510 Βογιρύθπθ: τοιόνδε μισϑὸν καταλιπόντα, πρὸς δόμους ροβὺ 1182 ἐγϑη8- 
ῬΟΒΘΗΘ 5 510, ραϊαῦ ῬΆΙΘΥ 1179 τοιόνδε μῖσος οΟἸῖτη Μαβρτανθ, τοιόνδ᾽ 
ὄνειδος ΦΔΟΟΌΒ | τοιόνδε ϑεσμὸν .. τοῖς πρὸς δόμους Βυγρθδ, αὶ 1179 
Ῥοβὺ 1188 ἰγϑηβροηῖῦ, τοιόνδε... καταλιπὼν νείσῃ δόμους γν6] φρούϊτι5 
ποῖον δὲ μισϑὸν καταλιπὼν πορϑεῖς δόμους: ΟλτιροΙ, ποῖον δὲ μισϑὸν 
καταλιπεῖν σαυτῷ δόμους: Ηαγίαπρ', τοιόνδε μισϑὸν καταλιπὼν πρόσϑι 
δόμους, ΟΟἸ]ΟΟΔ 5 πππο ν. ροβὺ 1180 οὖ ἐφ᾽ ὦ 1181 Βουθθηβ, ΚΙΤΟΒΒΟΗ͂, 
ποῖον δὲ μισϑὸν τάδ᾽ ἁλιτὼν τίσεις δόμοις οἸίτη Ηογποτᾶθῃ, τοιάνδε μ᾽ 
ἴσϑ᾽ οὖν (ἴσϑ᾽ οὖν Ο. ΟἸοΥ ΠΗ) καταλιπὼν πρὸς σ᾽ ἐν δόμοις οἸΐτα Ὑ16|]1, 
τοιόνδε μισϑὸν εἶτ᾽ ἔλαβε προδοὺς δόμους ἨΟΙ]ΖποΙ | πρὸ σοῦ δόμοις Ἠδι- 
τηϑηιι, τοῖς ἐν δόμοις ᾿αποπθηβίθίη, πῶς εἶ δόμους ΟἸτη ΘΟἸΟΙΘΌδΤα 
1179 5Βα. τοιόνδε μισϑὸν .. πρὸς τοῖς δόμοις, εἴπ᾽ εἰ βραχείας .. ἐνδεῖ 
μόνον ῬΘΙΒΙκΘ, τοιόνδὲ μῦϑον... δόμους ἔπει" βραχείας κτλ. Τ.. ΘΙΠΔΟΥΡ, 
τοιόνδ᾽ ἄμισϑον καταλιπών, προδοὺς δόμους εἴπ᾽ εἰ βραχείας κτὲ., γ181 ἐπεὶ 
ΤΘ]οΐο ν. 1180--- 1182 ροϑὺ 1198 οοΟ]]οΟ ΑἹ βιηὺ, Βοΐημθ, τοιόνδε μῖσος 
καταλιπὼν εἰ πρὸς δόμους ἐπάνει, βραχείας... ἐνδεῖ μόνον ἨδΙτηΒοΘΊἢ, 
τοιόνδε μῖσος καταλιπὼν πρόσϑεν δόμοις ἄπει; βραχείας κτὲ. Μδάν!ρ,, 
τοιόνδε.. δόμους ἄπει" βραχείας προφάσεως δὲ δεῖ μόνον Υ1{6111, τοιόνδε 
μῖσος .. οἴου βραχείας... ἐνδεῖν μόνον Ῥαπίαι!αϊδ, τοίαν δέ μ᾽ ἴσϑ᾽ ἂν 
καταλιπών, προδοὺς δόμους (οῖαν φοβεῖσθαί σ᾽ εἰκός, ἣν μόλῃς πάλιν» 

Ηουνογάθῃ 1179--- 1184 Ποὺ ΟΥΙπΠ6: 1188. 1184. 1119---1182 ἀἸ5Ρ051- 
ἴοβ ροβὺ 1208 οοἸ]οοαῦ Βγάποκ 

1180 με δεῖ Μοηϊς, σε δεῖ Ῥα]Θυ [| δεοίμεϑ'᾽ ἄν Ἠθηπὶσ 1180--1182 
αοΙοῦ δι! οΥ 1181 χαΐ παῖδες ΜαγκΙαπα 1188 5ᾳ. ροϑῦ 1179 τ- 

Ῥομϊῦ Μαυκίδηα, ροϑὺ 1118, ἀρίθίο νευβὰ 1119. ΜΟΙΚ 1185 ϑύσεις 
δὲ σὴν παῖδ᾽ Μαγκίᾶαπα, ϑύσεις δὲ δὴ παῖδ᾽ ΚΙγοΒΒοΟΙ | ϑύσας δὲ σὴν 
παῖδ᾽ εἶτα Β]ΆΒΙΘΥ [ εἶεν: σὺ ϑύσεις παῖδα᾽ τίνας εὐχὰς ἐρεῖς; Νδπθοῖκ, 
εἶεν" 1 ϑύσεις σὺ (γ6] γε) παῖδα τήνδε: τίνας εὐχὰς δ᾽ ἐρεῖς 1611 ύ- 
σεις δὲ παῖδ᾽" ἐνταῦϑα ν6] ρούϊι5 ϑύσεις σὺ δὴ παῖδ᾽ - εἶτα Ε΄. αα. 

Θομβιμιας, ϑύσεις δὲ τέκνον" ἔνϑα Ο. Ηθηδ6 1180 ἢἦ σοὶ ΜοπκΚ, πῶς 
σοι Ἠατίαπρ' | τέκνα ἘΠΙΉΒ]ΘΥ 1187 ἀοϊοὺ ΜομκΚ | νόστον ποῖόν τιν᾽ 
ΚαγΒου 1189 ἦ τὰν Τιϑπὐηρ' | οὔ τἄρα συνετῶς πρΊδπα 

1190 εὔφρον᾽ ἄσομεν (ἀρ οθεαὺ ἄσομαι) Μαυβρτᾶνθ, εὔφρον᾽ ἤσομεν 
Θοῦτθθ, εὖφρον οὖς νέμοι Βυγροδ, εὔφρονας νεμῶ Β΄. απ. ομτοϊαΐ 
1192 54. τίς δ᾽ ἐκεῖ προσβλέψεται παίδων σ΄; ἵν᾽ αὐτοὺς προϑέμενος 
χτάνῃς τινά; Οδτηροι, τίς σὲ καὶ... παίδων, ἵν᾿ Ἠανγίτηδῃη 1198 ἐὰν 
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σφῷν Ἰνοῖδῖκο, ὅταν σφῷν Τἡπᾶδα | σ᾽ ἐὰν αὐτὸς σὺ προϑέμενος γ6] Ρο- 
ὑϊὰ5 σ᾽ ἐὰν αὐτοὺς σὺ προϑέμενος (ἀο]οῖο τινά) Ποηϊηδηη, σε, τῶν ἂν 
προϑέμενος, τἱδὶ προϑέμενος ὁΧ πρὸ Μενέλεω ἀθρταναύατμη 510, ΤῚχ | 
προέμενος Ἐ]ΙΏΒΙΘΥ 1194 ταῦτ᾽ ἦλϑεν Τἡπᾶδα | ταῦτ᾽ ἐλϑὲ νῦν σοι 
διὰ λόγων Ῥδα οποηβύθιη [ ταῦτ᾽ ἤλϑετ᾽ Ἡδππηῖρ' | σοι] τοι Μαύϊαθ, σὰ 
Μοὰκ 1194 566. ταῦτ᾽ ἦλϑον ἤδη διὰ λόγων εἰ σκῆπτρά σε... γ᾽ ἔδει 
οὐ χρῆν κτὲ. Μαυναπα (εἰ σκῆπτρά σε... στρατηλατεῖν ἔδει Ἰᾶτη ΠΘΙ5]Κ6) 

1195 οὐΐϊατα διαφέρειν Μαβρτανθ | σ᾽ ἔδει (οὐ φιύθα σκῆπτρα σὰ) 1611 
1190 ὃν] οὐ ΒΆΓΠΘΒ 1198 ϑανεῖν] κτανεῖν ΜΑΥΚΙαμα 1199 γ᾽ ἂν 

ἦν ΜαγκΙαπᾶ | μή γ᾽ Ηανίιηρ' 
1208 παῖδ᾽ ἀποστερήσομαν ΜεαγκΙαμα, παῖδα σοι στερήσομαι Μυϑ8- 

ΘΎΑΥΘ, τῆσδ᾽ ἄπαις στερήσομαι Βυτροβ, παιδὸς ἧς στερήσομαι ἨδθτΙΙηθ ΠΗ, 
παῖδ᾽ ἀφαιρεϑήσομαι ῬΑΙΘΥ 1204 54. ὑπότροπος Ἡθαίῃ (ὑπότροπος .. 
εὐτυχῆ ΒπΡΊΔ Πα), ἀπότροφον ΤΥ Ι 1207 λέλεκται ταῦτα τῷν, μὴ 
δὴ χτάνῃς Ῥίογβοη, λέλεκται, γνῶϑι" μὴ, μὴ δὴ κτάνῃς Μυβργᾶνα, λέ- 
λεχται τἀμά, μὴ δῆτα κτάνῃς ΒΙοιηῆθ]α (λέλεκται τἀμά ἸἘΠ]Π)5]6Υ), λέλε- 
χται νῶν μέν, οὐ μὴ δὴ κτάνῃς οἸτη Βοΐμθρ, λέλεχται τἀμά, μὴ σύ γε 
χτάνῃς ΜΟΒΚ, λέλεκται, μὴ κτάνῃς, ζἱκνούμεϑα Ηθγμίδημ, λέλεχται καὶ 
νόῳ, μὴ δὴ κτάνῃς Βοίῃπρ, λέλεκται ταῦτα, μὴ σύ γε κτάνῃς ΕἸΣ, λέλεκται, 
μὴ σὺ μὴ δῆτα κτάνῃς γ6] ρμούϊιβ λέλεκται πάντα, μὴ σύ γε κτάνῃς Ηα:- 
ἴππρ, λέλεχται τῇδε, μὴ σὺ δὴ κάνῃς Οδτηρον, λέλεκται, πρὸς ϑεῶν, μὴ 
σὺ κτάνῃς Βαιποπθηβίθίῃ, (λέλεκται, πῶς δὲ δὴ τήνδε κτενεῖς: Ἠθμμ 16), 

λέλεχται, νῷ λαβὼν μὴ δὴ γτάνῃς Κυιδαϊο, λέλεκται μοι λόγος, δὴ μὴ 
κτάνῃς ΚΙούΖ, λέλεκται τἀμά, μηκέτι (ν6] Νὴ σὺ δὴ) κτάνῃς Ῥά]Θγ, λέ- 
λεαται τἀμά, νεῦε μὴ κτανεῖν Ἠογοτάθηῃ, λέλεαται, γνῶϑι μὴ καταχτα- 
νεῖν Ῥαμπίδια15, λέλεκται, ᾽ν νῶ βαλὼν μὴ δὴ κτάνῃς Ο]1Π| ΘΟΠΙΟΙΘΌΔΙΩ, 
λέλεκται, μετανόει μηδὲ κτάνῃς γ6] λέλεκται τἀπ᾽ ἐμοῦ, σὺ μὴ κτάνῃς γ6] 
λέλεκται τἄμ᾽ ἔπη, μὴ δὴ κτάνῃς Υ106111, λέλεχται, νῷν γε τήνδ᾽ οὐ μὴ 
κτάνῃς ΜΕΚΙΘν, λέλεδαται, μὴ μενοινήσῃς κτανεῖν ἨΟΊΪΖΗΘΥ ΠΟ 1 ΞΕ. 
ἀοΙοὺ Ηδυνθγάθῃ 1209 σοι σώξειν Ναποῖς, ῥύεσϑαι ΥΥ61] 

1210 πρὸς τάδ᾽ ἀντερεῖ ΕΠ] ΠΊ5]6Υ 1212 πείϑειν μ᾽ ἐπάδουσάν 8 
ὁμαρτεῖν μοι πέτρας οἸ᾽πη Ἡθητηᾶπη | ὥστε μοὐμαρτεῖν πέτρας Ε]ΤΛ5]6Υ 
πείϑειν ἐπάδουσ᾽ οὺς ἐβουλόμην λόγοις Ἠθηηδηη | ἐπῳδαῖς ΝΌΘΟΙ 
1216 γόνατος ΜαγκΙδπὰ 

1221 σῶμ᾽ ἀφεῖσ᾽ ἐμὸν ΜοηΪϊς 1222 χάριτας φίλας Βοίῃθ | φίλην 
ἔδωκα κἀντεδεξάμην χάριν Νᾶῦοκ 1228 5ᾳ. ἄρ᾽ εὐδαίμονος, ὦ τέκνον, 
ἀνδρός σ᾽ Ῥούβοπ, ἔουύ. ἄρ᾽ εὐδαίμονος ἀνδρός ποτ᾽ ἐν δόμοισί σ᾽ ὄψομαι, 
τέκνον; 1224 ἐν ὀλβίου δόμοισιν ἀνδρὸς ὄψομαι οἸΐτη Ῥοτϑοπ | εὐδαι- 
μονοῦντας ἐν ΜαγκΙδπα, εὐδαιμονοῦσιν ἐν Ἡθητηδπη | εὐδαίμονος δόμοις 
ἐν ἀνδρὸς ὄψομαι ΕΔΘΗ86, εὐδαίμοσίν ποτ᾽ ἐν δόμοισιν ὄψομαι ΜοηΪς, 
εὐδαίμονος δόμοισιν ἀνδρὸς ὄψομαι Ἠδτγύαπρ' 1228 τί δ᾽ αὖτ᾽ ἐγώ σε 
πρέσβυν; Ἠθηυηδηη τί δῆτ᾽ ἐγὼ σέ; ῬαΙΘΥ | πρέσβυν ὄντ᾽ εἰσδέξομαι 
ΕΠ: 

1280 πόνων τιϑηνῶν .. σοι χάριν Νδποϊκς 1281 ᾿Βλένη τε πόϑεν 
ἦλϑ᾽ Μαυκὶαπὰ 

1240 μνῆμ᾽, εἴ γε μηδ᾽ ἐμοῖσι πεισϑήσει λόγοις Ηθπηϊρ |[ εἰ... πείϑει 
ῬΟΥΒΟΩ 1241]--1262 αο]οὺ ΘΙ 2]. Υ 1241 ἐπικουρεῖν ὟὟ 6] 1242 ὅμως 

δὲ δάκρυσι συνικέτης γίγνου πατρός Μιυβοτᾶνα, ὕμως δὲ σὺ δάκρυσιν 
ἱκέτης γενοῦ πατρός 1. Β. Ηαυΐίοι [ δακρύοισί γ᾽ οἸττηι Ἠδτγίαμπρ; | ἱκέτευσον 
πάρος ΜαγκΙδηά, ἱκέτευσον τάδε Οαἰπίογα, ἱκέτης ὧν πατρὸς 1,. ΠΙπἀοτξ, 

θ᾽ 
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ἱκέτευσόν τε πρός ΒΙομηῆο]α 1248 τὴν σήν τ᾽ ἀδελφὴν σῶσον, ὡς 
αἴσϑημά τι ΜαεανκΙαπα | μὴ κτανεῖν ΚΟΘΗ] 1244 νηπίοισι Μομϊ,, νη- 
πίοις τι ΚιτοΒΠοΥ 1240 54. βίον | νέον. γενξίου ὙΥ61] 1947- -1252 
ἀοΙ]οῦ ἢ. Βομθηκ 12:17 δύο τέκνω ΜεικΙαπα 1248 ὃ μὲν νεοσσὸς 
οὗτος ἨἩθγηδημ, ὃ μὲν νεοσσὸς ὧν ἔϑ᾽ ὟΥ͂ΟΙ], ὃ μὲν νεοσσὸς ἔτεσιν Μαᾶ- 
νἱρσ, ὁ μὲν νεοσσὸς ὧδ᾽ ἔτ᾽ Παπομοπδίθιη, ὃ μέν, πάτερ, νεοσσός ΗρΙ- 
Ὑγθυθη. 1249 ἑνὶ Πδῖβίκβ, ἔουῦ. ἑνὶ... λόγῳ ] καὶ συντεμοῦσα Βαγίαπρ 
ἕν ἔτι λέγουσα (γ6] ἕν προστιϑεῖσα) πάντα συντεμῶ λόγον Ναποῖς | συν- 
τεμούσῃ πάντα νικήσει νιδα]α | κινήσω λόγον ΟδμΐοΥ 

1261 58ᾳ. ἀο]οὺ Βυύθ 1252 δρακεῖν. κακῶς 611 1200 Βα. ἀο]οὺ 
Ἠο]Ππορίου, ἴῃ ν. 1207 δεινῶς ἔχει ΒΟΥ ΘΒ 1280 φιλῶν γ᾽ ΚιτΟΒΠΒΟΙ͂ 
1257 ἔχει μὲν Ἠο] ποοίδυ 1208 ἀλλὰ γὰρ Ηδτηίαμῃρ, ταὐτὰ γὰρ ΚίτοΙ- 
ΠΟΙ͂ | τοῦτο γὰρ ϑρᾶξάν μ᾽ ἔχει Μδάν!ρ, τοῦτο γὰρ ϑρᾶξαί μὲ δεῖ Ηδθοκ, 
τοῦτο γὰρ ϑρᾶξαν μ᾽ ἔδει 1,. Θομτηαῦ, πανταχῇ δὲ δύσποτμα γ6] πᾶσα 
δ᾽ ἀπορία μ᾽ ἔχει, οΟἸτη ΘΟμΠΙΟΙΘΌΔΤΩ 1269 ναύφαρχτον Ὠϊπάοτξ 

1208 εἰ δ᾽, ἔστι Ποὺ [ οὐδ᾽ αὖ τὸ Τροίας ΚΙΤΟΒΠΟΙ͂ | ϑύσασι δ᾽ ἔστι 
κλεινὸν ἐξελεῖν βάϑρον ὙΝΥ 61] | κενὸν βάϑρον ῬΟΔΠΙΡΘΥ 1264 ἔμεινε δ᾽ 
ΕἸγΗΠδθοι,, ἐνέπεσε δ᾽ Ἠδτίαπρ᾽ | μέμηνε δ᾽ ἀφροσύνη τις οΒ5 | ἔμηνε δὲ 
μακάρων τις... στρατὸν ἨΘΙΙΗΔΠΉ 1208 κἀμ᾽, εἰ ϑέσφατ᾽ οὐ λύσω 
ΒΕ, ὅα. δομιαιαῦὺ 

1211 Ἑλλὰς ἤτει Βυγρθδ 1212 ταύτης Ναυοῖς 1210 ξέναι] 
τέχνον ΜοΙκΚ 1276 54ᾳ. ὦ τέκνον, ὦ τέκνον, οἱ ᾽γὼ θανάτου τοῦ σοῦ 
μελέα Ἠδτίαηρ' 1218 ϑύσει σὲ ἘΠ. απ. Βομχιηϊαῦ | παραδοὺς (ἅτ᾽ ἔρη- 
μον Ηδυΐαπῃρ, παραδοὺς {φκατενεγκεῖν» Ηθιτηᾶηη 1219 μᾶτερ μᾶτερ, 
τόδε γὰρ Μυβρταᾶνθ, μᾶτερ μᾶτερ, ταὐτὸν (ἀ6]6ὕο γάρ) ῬΟΥΒΟΙ 

1288 5ᾳ. ἰὼ ἰὼ Φρυγῶν νιφόβολον νάπος ϑΘΙ16]6Υ 1284 Φρύγιον 
Ἠογᾶπη [ Φρυγῶν αἷπος Βυτροθ, νάπος Φρυγῶν Ηθπηρ | Φρυγῶν 
᾿Ιδαῖον νάπος, Πρίαμος κτὲ. Ηατπηρ 1284 566. ᾿Ιδαῖά τ᾽ ὄρεα, Πρία- 
μος ὕϑι ποτὲ βρέφος ἐξέβαλεν Ῥα]ΘΥ 1286 ὄρη οὐ ἔκβαλε Βυγρθ5 
1286 μητέρος ΘΘΙΑΙ]ΘΥ 1287 μόρῳ ἐπὶ ΒυγρθδΞ 1288 ϑανασίμῳ Ἠδτ- 
ἰὰπρ' 1289 ᾽Ιδαῖος ὃς Ποηηδπηη | ̓Ιδαῖος ἐλέγετ᾽ ἀ6]οὺ Ἡργνθυάθῃ 
1289 5α. Πάριν ὃς ἐλέγετ᾽ ᾿Ιδαῖος ἐν Φρυγῶν πόλει ῬΘΙΘΥ | αι νΘΥΒᾺΒ 
ἀρ] οῦ Ηδυΐαπηρ' 

1291 ὥφελες Ε]τΉΒ] 6 Ὺ 1291 58ᾳ. ὥφειλε τὸν ἀμφὶ βοῦς βουκόλον 
ἐκτραφέντ᾽ ΘΘΙΑΙΘΙ 1292 τραφέντα βουκόλον ΒυΥΡΘῸΒ 1294 λευκὸν] 
χλεινὸν ΒΌΓΡΘΒ 1296 Νυμφᾶν) κορᾶν Βυγραβ | κεῖνται, (δροσεραὺ 
Ῥδ]οΥ 1291 χλοεροῖς ΒΥΌΠΟΚ 1297 54. καὶ... δρέπειν ἀ6]6ὺ ΜοΙΚ 
(οὔϊδιη χλωροῖς αἀοΙοῦὺ ΒΡ] ΔΠα) 1299 ὑακίνϑιναά τ᾽ ἄνϑη δρέπειν ὃε- 
αἴσιν Βτάποκ, ὑακίνϑινά τ᾽ ἄνϑη ϑεαῖσι δρέπεσϑαι ῬαΙΘΥ | ἄνϑεμ᾽ Μυ8- 
δΎδανοΘ, ἄλσεα ῬΟΌΓΘΘ, πέταλ᾽ οἸΊτη ὟΥ̓61] | ϑεαῖς Ἠθητηδηηῃ 

1800---1808 Ἰαοῦηϑθ Θχρὶθπᾶδθ οασβδῶ δα αϊΐοβ ραΐαὺ Ηθηηὶρ' 
1800 καὶ Παλλὰς ἘΠΙΒΙΘΥ | Παλλάς τ᾽ Πατΐαῃρ; 1801 δολιόφρων τὲ 
ΒυτρΘ5 1802 5ᾳ. Ἥρα ϑ᾽ ὁ Διὸς Ἑρμᾶς τ᾽ ἄγγελος π65610 αα185, Ἥρα 
Ὧ᾽ ὁ Διός τ᾽ ἄγγελος ᾿Ερμᾶς ὙΥ 61} 1804-- -1801 ἀο]οῦὺ Ηρυτηδηη 
1804 περὶ πόϑῳ Ἠατίυπρ',, ἐπιπόϑως ῬαΙΘΥ 1806 ποιηϊηδ Κύπρις οὐ 
Παλλάς ἀοΙοῦ Ηαδυθαπρ ἰ οὐὔϊδυη πούηθῃ Ἥρα βυβϑρθούπῃη Ηθυνθτᾶθμο | 
δουρὶ Βυῦρθδ 1806 τε] δὲ ΜαικΙαηά 1800 5α. Ἥρα δὲ τἄνανχτος ἐν 
βασιλίσιν ἡνίαις Ζ΄ιός Βυγροθ [ βασιλικαῖς εὐναῖς ἄναχτος Ἠθγογάθη 
1808 ἔριδι καλλονᾶς ΗἨδτΐαπρ | τᾶς καλλονᾶς ἀο]οὺ Βυτροθθ 1809 8α. 
ἐμοὶ δὲ ϑάνατον, πομπὰν (νόστον Πδαοποηβίθιη) φέροντα Ζίαναΐδαισιν, 
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ἃς κόραν (οὗ μ᾽ ἁ κόρα Πδιοιοπδίθὶ ἢ) ὙΥ61] 1 σγοῦρθα ὄνομα... Ζαναΐ- 
δαισιν ἀο]οὺ ΜοὰκΚ 1809 ἄνομα “Ιαναΐδαισιν ἂν οἸΐτη ΝΥ 611 1809 56. 
ΖΙαναΐδαισιν ὄνομα μὲν φέροντ᾽, ἐμοὶ δὲ ϑάνατον, ὦ κόραι Μυβργᾶνθ 
1809 544. ἐμοὶ δὲ ϑάνατον ἄνομον, ὃν νόστον ΖΙαναΐδαισιν ἃ κόρα πρό- 
ϑυμ᾽ ἔλαβεν .. ἐς Ἴλιον Ἠαγίαμῃρ' 

1810 “αναΐδαις, σίνος κόρᾳ Ἡρϑάϊδιη | Δαναΐδαισιν (ἃν Νάποκ 
1810 54. Ζαναΐδαις, ὅν, ὦ κόραι, στόλου προϑύματ᾽ Ἡδγηᾶπη | ΧΌ. ὦ 
κόρα, πρόϑυμά σ᾽... Ἴλιον Μοπκ | ᾧ κόρας πρόϑυματ᾽ Ο. Οἀοτδιη 
1811 προϑύματ᾽ ἔλαβεν ἘΠ]ΠΙΏ5]6Υγ, πρόϑυμα δ᾽ ἔλαβέ μ᾽ (οὐ δηΐθα ὄνομα 
μὲν) Ηομηΐρ, προϑύματ᾽ ἔλαχεν 61] 1 νϑύβατῃ ἀθ]θθαῦ οἴτπη Ηδγίαπρ 
1812 5αα. ὃ ες τάλαιναν πατὴρ ὦ μᾶτερ, οἴχεται κτὲ. Ἠδτύσῃρ' 1318 

αἰύουατα ὦ μᾶτερ ἀοΙ]οὺ Βοίῃθ 1818 86. μᾶτερ, ὦ μᾶτερ, πατὴρ νῦν 
οἴχεται κτὲ. ῬΆΪΘΥ 1818 5. ὦ τριτάλαινα κόραν ἐπὶ πικρὰς διδοῦσ᾽ 
ὁδοὺς ἔς τ᾽ Ἴλιον Βαγτροθ, ἁ δὲ δυστάλαιν᾽ ἐγὼ πιχρὸν γάμον, πικρὰν 
ἰδοῦσα κτὲ. ΕΠΤΉΒ]6Υ 1816 (ἀραῖς δ»οιδοῦσα δυσελέναν Μοπὶς 

1820 ἅδ᾽ ἀο]οῦ Μομκ 1821 τούὐσδ᾽] τάνδ᾽ ἘπρΊαπα | τοισίδ᾽ ἐν 
ὕρμοις Πιαθομθμηβίθιη 1822 ὥφειλ᾽ Βούμθ 1828 Εὐρίπῳ αο]οὺ Ἠδη- 
ΠΡ 1834 πνεῦσαι πνοιάν ΤυννΒ1δ Ι πομπᾷ ῬαΪΘΥ 1824 5η6. Ζεὺς 
δ᾽ ἀλλάσσων... ἄλλαν λαίφεσι κραίνει ϑνατῶν τοῖσδ᾽ εὔπλοιαν, τοῖσδ᾽ 
ἀναγωγήν Βυγρθδ ] πνεῦσαι Ζεὺς αὔραν ἄλλοις ἄλλαν ϑνατῶν, τοῖς μὲν 
χαίρειν, τοῖσι, δ᾽ ἀνάγκαν (οούοτ]5 ἀ616 015) ΜΟμΚ, πνεῦσαι πομπὰν Ζεὺς 
εἱλίσσων αὔραν ἄλλοις ἄλλαν ϑνατῶν λαίφεσι, τοῖς μὲν χαίρειν, ἄλλοισι 
δὲ λύπαν ((6]6 15 ῬΙΟΧΙΤη18 τοῖσι... μέλλειν) Ἡθγτηδπη Ζεὺς μειλίχιος, 
τάσσων αὔραν... λαίφεσι {τοῖς μὲν) χαίρειν Νϑαοῖς 182 ἄλλοις αὔραν 
᾿. Μϑμ]ου | αὔραν ἄλλοις ϑνατῶν, τοῖς μὲν Ῥα]ΘΥ 1820 χαίρει Τ γτ- 
γιϊὺ 1827 ροϑὺ λύπαν ποπη.]]ὼ ἄἀθθϑθθ ρααὺ ΚινομμοΟΙ 1827---158ὅ 
᾿πα6 ἃ ΥΘΥΌΙΒ τοῖσι δ᾽ ἀνάγκαν ἀοΙοραῦ οἸ᾽πὶ Ἠδυύαπηρ' 182:---1829 
τοῖσι δ᾽ ἀνάγκαν, οδὔθοη!5. ἀδ]θῦιβ, Μοηϊ,, τοῖσι δὲ λυπεῖν .. ἐξορμᾶν, ὁ6- 
ἰθυῖβ ἀβ]οὐϊβ, Ηδγύαηνσ 1828 ἐξορμᾶν (ἀο]οίο τοῖς δ᾽) ΟἸ1πιὶ ἨθΥΊΘ ΠΗ, 
“εὶς (γ61 δοὺς) ἐξορμᾶν ῬΑ]ΘΥ 

1880 5.4. ἦ πολύμοχϑον γένος ἁμερίων. Τί χρὴ δὲ ϑεοὺς δύσποτμ᾽ 
ἄνδρεσσιν ἀνευρεῖν ΟΌΤΘΘ 1881 56. ἁμερίων {πᾶν οὐδὲ χρεὼν ἔτι 
δύσποτμον ἀνδράσι νεῖκος ἀνευρεῖν ΜοὰκΚ 1882 ἀνδράσιν εὑρεῖν Ὠ1η- 
ἀου, ἀνδράσιν ἀντλεῖν ΝΥ], ἀνδράσιν αἰὲν ἀνευρεῖν Ῥά]ΘΥ, ἀνδράσιν 
ἐνεγκεῖν απομθηβίθιη, ἐστὴν ἀνευρεῖν ρα αὰ 188 Τυνδαρὶ ῬαΙ]ΘΥ 
1881---14714 τηὐογροϊαύουι {τ υὺ 1,.. ΠΙπαουῖ 1887 οἵων, 51 φηΐθα κα- 
κῶν γϑυυτη βιὺ, ΚΙτομ ΠΟΙ 1889 τόνδε, τῆς ϑεᾶς Βοίμθ | τόνδ᾽. ΚΑ. ὃ 
τῆς ϑεᾶς, τέχνον, οὗτος ΚΙΤΟΒΠΟΗ͂, τόν γε ϑεᾶς ϑέασαι, τέκνον Ο. ἀογδιη, 
τόν τε τῆς δεᾶς γὲ, τέκνον ΗοΥΘΙάΘη | τόν γξε τῆς εδε: τέκνον, ἀ ρος 
- 

ᾧ σὺ κτὲ. ὟΥ 61], τόν γε τῆς ϑεᾶς ϑέασαι τέκνον, ᾧ δεῦρ᾽ ἤλυϑες ΥἹ6111, 
᾿Ξ 

τόν γε τῆς ὝΡα παῖδα ποτνίας ᾧ σὺ δεῦρ᾽ ἐλήλυϑας Ο. ἤδπβ6 | ᾧ γε 
Ἡρδί | εὖ δὲ δεῦρ᾽ ἐλήλυϑεν ΕπρΊ πᾷ 

1841 τίνα δὲ φεύγεις, τέκνον; ΜανκΚΙαπα | τόνδ᾽ ἰδοῦσ᾽ Ἐπρ] απ 
1848 οἸ]1πι ἀθ]οθαῦ Ναιοῖς 1844 μίμνε: σεμνότητος ἔργον ἧ δυνώμεϑα 
Ἡθπηῖρ [ οὗ σεμνότητος ἔργον, αἰσχυνώμεϑα Πιαπομθηβίθιη (αἰσχυνούμεϑα 
πηῶγτ!ῦ Ἠθηπρὴ, οὗ σεμνότητος ἔργον, ἀνδυώμεϑα ὙΥ͂ΟΙ] | ἵν᾽ ὀδυνώμεϑα 
Ἡθυϊθᾶππ, ἣν ϑυώμεϑα Μαάν!ρ', ἐν δεῖνοις (ν6] δεινῷ) μένει ν61 φῬοίϊα8 
ἣν ὀλώμεϑα 1611, ἵν᾽ ἀμυνώμεϑα Ἐπρ]αμᾷ, ἢν λυπώμεϑα Ἠο]σποτ 
Ῥοβὺ ἣν δυνώμεϑα νοτδιπι Θχοὶ ἀϊθθθ οἱ ραύαθαὺ ΠΙπάου  νϑυβύτῃ 46- 
Ἰοὺ Ηαδυίαμρ' 1846 βοᾷ τις ΗἨφϑδαϊδιη | τίνα βοήν μοι σημανεῖς:; ΥΥ 61], 
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τίνα; βοὴν νοὶ τὴν βοὴν σήμαινέ μοι 1611] 1841 πονηρῶν Νδυοκ 
οὐΐαπι λόγου Μαγκαπα 1848 σφάξαν σφε Μυβρτανθ | οὐδεὶς Ηϑαίμ | κοὔ- 
τις ἀντίον λέγει; ΕἾχ | οὐδεὶς κἄτ᾽ ἐναντίον λέγει; Ο. Ηθπβθ, οὐδεὶς δ᾽ ἐξ 
ἐναντίας λέγει; Μαᾶν!ρ,, οὐδεὶς δ᾽ εἶπ᾽ ἐναντίον λόγον οἸΐτα οΟμπΙ οἰ ΘΌΘΠ,, 
οὐδεὶς δ᾽ οὐδὲν ἀντίον λέγει 1611, κοὔτιν᾽ ἀντειπεῖν λέγεις; ἘΘοΒέ, 
ὦμοι" κοῦτις ἀντιάξεται; Ἐπιρ] απ, οὐδεὶς ἔλεγε τῷδ᾽ (γ6] τοῖσδ᾽) ἐναν- 

τία; ἩοΙΖπου, οὐδεὶς τὴν ἐναντίαν λέγει; ΘΙΌΖ] 6. 1849 εἰς ἐγώ τοι 
ϑόρυβον αὐτὸς Βοίῃθ [ ἐγώ τιν᾽ αὐτὸς ΒΙοιηῆο]ᾷ | ἦλϑον. ΚΑ. ἐς τίν᾽ 
Ἡραίῃ , 

1860 σώσων ΜεΙκΙίαπα | σώξειν ϑέλων οἸϊτα Νῶθοῖϊς 1881 τίς δ᾽ 
ἄρ᾽ ἔτλη Τιϑῃὐπρ, τί δ᾽ ἄρ᾽; (τί γάρ; Ῥα]6Υ) ἔτλη τίς σώματος ΚΙγΟΠΠΟΙΣΙ 
ον. σώματος σοῦ καὶ ϑιγεῖν 18δδὅ εὐνὴν] εἶναι ϑοοίσον, εὖνιν Ηδτ- 
ΤΠ 1856 ἣν ἐφήρμοσεν ΜἈ]οΙζοπδοΥ, ἥν γ᾽ ἐφήμισεν ΟδΙΉΡΘΥ 

1860 ὀνήσομέν σε ἘΠΤΗΒ]ΘΥ͂ 1801 ἐμοῦ γε ζῶντος Ναυοϊκ, ἐμοῦ 
γ᾽ ἔτ᾽ ὄντος Ἠα]θουίδθιηῳ 1866 ξανϑῆς γ᾽ Ηαγύπῃρ᾽ | δρᾶν τί χρὴ ΚΙγτοΙ- 
ΠΟΙ͂ [ νϑυβαμῃ οἸἰτη ἀο]οθαὺ Ναῦοκ 1867 τῆσδ᾽ οὔνεκ᾽ ἘΠΤΒ]6Υ 
1808 ταὐτό γ᾽ Μυβρτᾶγνο | ταὐτὸν ἥξεις Μοηϊς [ ἥξω Μαγκ]απᾶ | εἰσακου- 
στέον ΜουκΚ 1809 λόγων] μύϑων ὟΝ 61] 

18:0 ὑμῖν 1611] 1816 κατϑανεῖν ἐμοὶ Νάυοϊκ, κατϑανεῖν μ᾽ ἐν 
ϑεοῖς (γ6] μέν μου) 611 [ μέν μοι πέπρωται Ὑ106111 1810 δυσχερές 
Μυβρτῶνθ 1879 νεῶν τὲ πορϑιμὸς ΒΙογηΠΟοΙα 

1880 ἣν ποϑῶσι δοιτοβ, ἣν παρῶσι 1611 1880 Βα. τάς τε... 
γυναῖκας ὀλβίας ἐξ ᾿Ελλάδος μηκέϑ'᾽ ἁρπάξειν ἐᾶν, οἵδ᾽ ἤν τι δρῶσι βαρ- 
βάρους Ἠαγίαηρ | γυναῖκας ἣν ὁρῶσι βάρβαροι, μηκέϑ'᾽ ἁρπάζειν ἑκόντας 
Βούμθ, γυναῖκας βαρβάρους τοὺς τλήμονας μηκέϑ' ἁρπάζειν ἐᾶν τὰς 
(νουβιι 1882 ἀθ]ϑο) Ἡθηῃπῖρ, γυναῖκας μή τι δρῶσι βάρβαροι μηδ᾽ ἔϑ'᾽ 
ἁρπάζξωσιν εὐνὰς ΥΥ 61] | τῶν τὲ μελλουσῶν γυναικῶν ἣν ἐρῶσι, βαρβάρους, 
μηκέϑ'᾽ ἁρπάξειν ἐσαῦϑις (γ6] νιν αὖϑις) ὀλβίας κτὲ. οἸπὶ 1611 
1880 5ηα. τάς... βαρβάρους, μηκέϑ' ἁρπάξειν ϑέλειν τιν᾽ ὀλβίας .. ᾿Ἐλέ- 
νης γάμον τίσαντος, ὅς νιν ἥρπασ᾽, ἐνδίκως ΚΆΥΒΟΥ ] φῶς τε μελλούσαις 
γυναιξίν, ἣν ὁρῶσι βάρβαροι .. ἐῶντας .. τίσαντες ϑοτηϊ6 105 Απίθ 1881 
ΠΟΒΉΆ]Π1]ὰ ἄθοββο ραύαῦ Κιτομμοῦ 1381 ἐᾶν τάσδ᾽ Ῥούδοῃ, ἐᾶν τιν᾽ 
οἴη Ἠουτηδημ, ἐῶντες ΕἸΣ ΠαΡρον, ἐῶντας ἹΚΙτΟΠ ΠΟΙ͂, ἐᾶσαι ῬΑΙΘΥ 
1881 54. οἸτπὶ ἀ 6] δι 1882 τίσαντες ΝΘ], δείσαντες ἨοΪΖηοΥ | ὀλέ- 
ϑρῳ γάμον ὃν ἥρπασεν Πάρις οἷπη Ἠρητηᾶπη, ὀλέϑρῳ ζδυσφόρητον» 
ἁρπαγήν Παϊίπηρ [ ὅς νιν ἥρπασεν Πάριν ΚΙιτΟΒΒΟΙΗ͂ | ἣν ἀνήρπασεν 
Πάρις Ί 6111, ἣν διώλεσεν Πάρις ὟὟΥ 61] ἥν ποϑ᾽ Ἠο]χπθν 1888 ταῦϑ'᾽ 
ἅπαντα Βοίμθ | κατϑανοῦσ᾽ ἄρ᾽ οἴσομαι Ἐϊηρ]απα [| κἀμοῦ κλέος Βοίῃο, 
κἀμὸν κλέος ὟΝ. ἨΘδα]δτη 188ὅ οὐδέ τοι] οὐχ οὕτω ἘΠ]τηΒ]οΥ [ οὐδέ 
τοι τὸ λίαν ἐμὲ ν6}] ρούϊι5 οἶδα γ᾽ ὅτι λίαν οὐκ ἐμὲ Βοίῃθ, οὐδέ τοι 
λίαν οὐδ᾽ ἐμὲ Ἡδγύπῃσ 1880 οὐκ ἐμοὶ μόνῃ Τὰ]ΙΉΒ]ΘΥ 1887 πε- 
φαργμένοι πα οΥῖ 1888 ἀο]οῦὺ Επρ]αηα 

1890 εἰ δ᾽ ἐμὴ ΕἸΤΗΒΔΌΘΥ 1891 τί τὸ δίκαιον τοῦτό γ᾽; Οδμπΐου 
τί τὸ δίκαιον τοῦδ᾽: ἔχοιμεν ἄρά γ᾽ Ἡραΐ, τόδε δίκαιον" οὔτ᾽ ἔχοιμ᾽ ἀρ᾽ 
ἕν γ᾽ ἂν Βυτρθ5, τί τὰ δίκαιον τοῦτ᾽; ἔχοιμεν ἄρ᾽ ἕν Βοί!θ, τί τὸ δίκαιον 
τοῦτό γ᾽; ἄρ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν Ἠδιάδπμ, τί τὸ δίκαιον τοῦτό γ᾽ ἐστ᾽; ἄρ᾽ ἔχο- 
μὲν ΜΘΒΙΠοτη, τί τὸ δίκαιον; ὧρ᾽ ἔχοιμεν τοῖσδ᾽ ἂν ΜΟΙΚ, τί τὸ δίκαιον 
τοῦτ᾽; ἔχοιμεν ὧρ᾽ ἂν οἸίπη, γροβίθω τί τὸ δίκαιον τοῖσδ᾽ ἔχοιμεν ἀρ᾽ ἂν 
Ἠατγίαμῃρ', τί τὸ δίκαιον τοῖσδ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν (ν61 ἄρ᾽ ἔχομεν), μῆτερ ΚίτοΗ- 
μοῖ, τί τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἄρ᾽; οὐκ ἂν σχοῖμεν αι. ΥΥ οἸ ἢ, τί τὸ δίκαιον 
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ρα τούτοις ἔχομεν ΜΟΙ], καὶ τί τούτοις τῶν δικαίων ἔχομεν Ἰὐπρ]απά, 
τί δὲ δικαίως ἂν τοιοῖσδ᾽ ἔχοιμεν νο] τί δὲ δικαίως ἄν, τεκοῦσ᾽, ἔχοιμεν 
ΘΙ ]οΣ ποῖον δ᾽ ἔχομεν ἀντειπεῖν ῬΆΪΟΥ, αἱ νουβαιη ἀο] οὐ 1890 εἰ 
βεβούληται (νο}] βεβούλευται) δὲ σῶμα ΝΥ. ἩοδΔά Ια [. γε σῶμα τοὐμὸν [Ἰχ, 
τόδ᾽ αἷμα τοὐμὸν Ναποϊς, τόδ᾽ αἷμα σφάγιον ΝΥ 61] δέμας τόδ᾽ ἔλρτεμις 
λαβεῖν σφαγῇ ππρ]απα 1399 κεὐδοξία Ἡογνογάθη, καὶ φλὺξ ἐμή 
τ, αα. ομιηταῦ, αὶ νϑυβαιη ἃ ] οὐ 

1408.---1432 ἀρ]οθαῦ οίτα που. 1409 ὅς σου Μδυκὶδηά | ὅ σου 
᾿κράτει, οἸίπι πα ον 

1410---1416 ἀο]οῦ Παυθαηρ 1412---1410 ὅρα δ᾽ ἄϑρησον' ὁ ϑά- 
νατὸς δεινὸν κακόν (οθύθυ]θ 4616 015) Ἡθυτηϑηη [ΒΒ 580 1010 1428 56... (6- 
Ἰοῦϊ8. νϑυβίθιι5 1480---1432.. Ἰάθγὴ 1418 ἄχϑομαι δ᾽ Μοηϊκ, οἴχομαί τ᾽ 
Ὀυ 1410 λέγω τάδε οΧ ΔάδουΌ15. νου 185. ΙΦ. λέγει τάδε τοροῦῦ 
Ἰπρ]δηα | τάδ᾽ οὐδὲν δεινὸν εὐλαβουμένη ΤὺθΊ5]κ0 

1424 ὕμως γ᾽ ἴσως σὺ κἂν Μει]δπα 1 ἴσως ἔτ᾽ ἂν 1,. Ιπαονῦ, ἴσως 

ἔτ᾽ ἂν ΕἾχ, ἴσως σὺ κἂν Μοηϊς, ἴσως γὰρ ἂν αὖ ὁοχ ἨοΥΔηΠΙ1 βοη θη, 
«ρυα ΚΙΤΟΒ ΠΟΙ ΠῚ 1424---1480 510 αἸθρομιῦ: 1424, 1429, 1428. 1430 
(ἀ 6] οὔ 8. νϑυβριιβ 142.---1428) γ1061}1 1420 5ᾳ. οὐ 1428---1430 ἀρ] εῦ 
ΟἸτπι, 1427 ροϑὺ 1482 ῬοπθηΒ οὗ 1481 δὲ ἀ6Ι6η5, Ἠδνθαηρ' [| 142ὅ-- 1432 
Ῥοβϑὺ 1410 οἹ᾽πη ὑγτωπθροπορεῦ Πουπάππ, ἀο᾽ ορθαῦ οἱ Νώποὶς  1427---1431 
αἀοΙοῦ, 1482 καραδοκήσων 50. ΊΌΘη5, ΠΧ [ 1420 β5ᾳ. οἷον Κνδαϊα 1420 
τἀπ᾽ ἐμοῦ, λελέξεται ὟΝ 61] 1420 ἔχων τάδ᾽ ὕπλα στήσομαι Ναιιοὶς 
1428 λόγοις] λόχοις ν6}] ὅπλοις ΠὐοΊδτο, πόνοις ἡθβοῖο ἃ 1185 

1432 παρουσίαν] προϑυμίαν Πανθπιδη 1480 παῦ᾽, ἤ με μὴ κά- 
κιξε ν6] πᾶσίν μὲ μὴ κάκιξε ν6] παύσαιμι. μὴ κάκιξε Βοῦπο | παῦσαι σύ, 
μὴ κάκιξε τάδε, πιϑοῦ δ᾽ ἐμοί Ἰθῦγροθθ, μὴ νῦν κακίξου, τάδε δ᾽ ἐμοὶ πι- 
ϑοῦ ὦ. Ἠαγίαπρ', παῦσαι κακίξουσ᾽, ἕν δέ μοι, μῆτερ, πιϑοῦ ΚΎΒΟΙ 
παῦσαί μὲ ϑηλύνουσα ν6] κλαυϑμῷ μὲ μὴ κάκιξε ᾿πρΊαπά [᾽μὲ μὴ Ῥοι- 
Β0η, σύ, μὴ Αἰ ΟΠ ΠΟΙ 1430 παρ᾽] πρὸς ονοῦ | ἡμῶν γ᾽ Μοηϊς 
1431 μήτ᾽ οὖν τι Ἰλοῖδῖτο, μή νυν σὺ ΕἾχ [ νούβύιὴ ἀο]οῦ 1. θ᾽ μάου 
Ῥοβὺ 1437 νρυβμη ΟἸγὑδοπιοείγαθ οχοὶ ἀ1θ86. οὐαὶ ραθαρῶῦ Παυύπηρ 
1439 τί ποτε τόδ᾽ Μοπκ 

1440 σύ με Μοηΐς 1441 σὴν τύχην 1. (ἀπι. δομταϊαν 1443 τί 
γὰρ Μοηϊς | οὐΐδιη τί δαί, τὸ ϑνῆσκον οὐ ταφαῖς νομίξεται; ΠοΙΒ]τΘ, τί 
δαί, τὸ ϑνῆσκον οὐ τάφος κομίξεται; (ν6] τὰ ϑνήσκοντ᾽ οὐ τάφοις κομι- 
στέχ ἢ) Μυβρτανο, τί δ᾽; εἰς τὸ ϑνήσκειν .. νομίξεται; ν6}] τὸ ϑνήσκειν 
οὐ τάφους κομίξεται; Βοίπθ, τί δ᾽; οὗ τὸ ϑνήσκειν.. νομίξεται; ἸΚ1γῸ}- 
ΠΟΙ] τί δ᾽, εἰ σὺ ϑνήσκεις: οὐ Ἠδυϑυπρ, τί δ᾽, ὃς τέϑνηκεν οΟἸΊτη ΝΥ 61], 
τί δ᾽, εἰ τεϑνήξεις, οὐ ππρ]απα | τὸ ϑνήσκειν)] τεϑινεῶσιν ΝΥ οἷ], τυϑεῖσιν 
τ ΟΠ] 1440 ὡς εὖ φρονοῦσα Ὁ. ΠοηΒ6 1441 ἀγγέλλω ἹἀἸγο 1 
1448 κείνας Μοηὶς | ἐξάψῃς} ἀμπίσχειν ΔΠΟΏΥΤΊΙΙΒ 

1460 Ὀρέστην δ᾽ Μοηὶς 1401 νιν] νυν ΚαἸγΟ ΠΟΥ 1404 πατέρα γε 
Βθγη68, πατέρα τὸ (οὺ πόσιν τε) Βοίπο, πατέρα σὺ Μοηϊς | πόσιν δὲ ἴὰπι 
Ἰυοῖθιθ 1401 δόλῳ γ᾽, ἀγεννῶς τ᾽ Τ]ΙΉΒ]6Υ | ἀγεννῶς γ᾽ ἸχομΠο 1408 
σπαραχϑῆναι τορα αν Τ᾿] ΙΒ] ον, ὁομῖοῖ ΠῚ Ἰοὐχ6] Ι κόμην ΙηΠἀο 1409 
ἐγῷμι. μετὰ σοῦ οἸΐτη οοηϊοίο θαι [σύ γ᾽. ΚΛ. οὐκ ἄλλως λέγω Ἡουτ 1) 

1401 ἐμοί γε ὐναο οἷ θυ 1400 γ᾽ οὐκ ἀξίως] γ᾽, οὐκ ἀϑλίως 

Πιραὐΐηρ, γξ, κἀξίως Βτομιὶ, εὖ κἀξίως ΠδΥπιδππ, γ᾽, αὐθαίρετος Ἠοι- 
Ε] “- ᾿ 9 »" Ψ 5 ς 8 Θ 

ψγογάθῃ, γ᾽, οὐκ ἀξιῶ --- Ἰζνίδα]α, σοῦ γ᾽ ἀξίως νο] γ᾽ ἑκουσίως Μ 1611] 
Ῥοϑν 1418 ΟἸγιηθιηθδύγο ΒΟΥ ΠΟ ποῖ ν6] πο 8 ΟΠ ΟΥ ἰδ ο 5. ΟΧοΙ Ἰπ86 



88 ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

Βαβροιοαῦαγ Βτοᾶθϑτι 141τὅ---1499 -- 1510---Τῦ81 Βίαύαιϊς 561 ἅ]ου, 147 
-1490 -- 1610---1620 (οὺ 1800 56. --Ξ- 1502 56.) 5ὐαύαϊῦ Ηθυτηϑημ, 10θη, 
δηΐθ 14τὅ ἰὼ ἰώ δάάθπηβ, ΠΙ που 1477 στέφεα οὐ δίδοτε ἀο]οὲ Ἡδγέυπο 
1419 γε παγαῖς Ηδυτπδηπ Ϊ χεονίβων τε παγαῖσιν 6] 6 θα οἸ τα δυίτηρ, 

1480 ναὸν] βωμὸν Μοηῖϊ 1480-- -1484 ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ βωμὸν τὰν 
ἄνασσαν Ἄρτεμιν μάκαιραν" εὔδροσοι πατρώϊαι μένουσι χέρνιβές μὲ (6χ 
1617 5..), ὡς ἐμοῖσιν, εἰ χρεών Ἠαγΐπηρ 1481 άρτεμιν ἀο]6ὺ Νδποῖκς 
Ῥοβὺ ἔυσπο ν. Ἰδοῦηϑτη βύαναϊῦ .61416. 1481--1484 τὰν μάκαιραν ᾽4ρ- 
τεμιν, Γάρτεμιν ἄνασσαν, ὡς .. χρεών Ἠδγᾶπη 1485 τὰν ἀο]οί ΥΥ61] 
1484 τὰν] ϑεὰν Νὥποκ [| ἡ χρεών Ἐ]ΤΙΒΙΘΥ͂ 1480 ϑύμασίν τε ΜΟΙ, 
ϑύμασιν Ἠθητίδηπ, ϑύμασιν ϑεᾶς οἸῖτη Νάποῖϊς | τε ἀο]οῦ Βοίμο 1486 
ἐξαλείψομεν ϑοΙά]ον, ἐξελίξω Ἠδτίαπρ 1487 ὡς Μαγκ]αηά, πῶς ΒΙοτη- 
Π6]α, ααἱ γέ ἀο]οὺ 1481-- - [400 αο]οὺ Ἠατύαηρ' 

1491 ὦ ξέναι νεάνιδες ΥΥ 61} 1491- 1497 --- 1621- 1628 5ἰαὐαϊύ, 
ΥΘΙΒῸΒ 1491- 1407 ροϑὺ 1609 ὑγδπβροόμπθηβ, Ηδυύαπρ 1492 ροϑὺ Ἴάρτε- 
μὲν Ἰδουπδιη ἴῃ ααδ γᾶν γ6] γαῖαν γ6] πέδον ἔαπου!ῦ δὐαύαιϊῦ ΜΟΙ 
1498 ἀντίπορϑμον Ἠατνίαμπρ',, ἀντιπέραν ϑίγδομδα 1498ὅ--14917 ἀο]ού 
Ο. ΒαβοΠ8 1490 ἵν᾽ ἔτι Βοῖμο, ἵνα γε ΠΟΌΥΘΘΟ, ὅσα τε ΕἸΣΗΠΔΌΟΥ | δό- 
ρατα μίμνει δαρόν Ἀδαομοπδίθιη | δᾷα ἩἨθυηᾶπη 1496 αἷμα νε] ὄμμα 
Βυγρθβ | δι᾽ ἐμὸν ὄνομα τᾶσδ᾽ ἀο6]οῦ ΜοπΚ (οὐ Ἠαδναμπρ), δι᾽ ἐμὸν ὄνομα 
διοἷὖῦ Βηρ) πὰ | τἄσδ᾽ αἀ6]οὺ Μεύμ1δθ [ ὄνομ᾽ ἐν Αὐλίδος 1. Η. Η. ϑομταϊαι 

1491 στενοπόροις ὕὅρμοις ΑἸάΙηδ, στενοπόροις ἐν ὕὅρμοις Βυαγτρθα 1499 
ἀο]οὺ Μοικ 

1502 ᾿Ελλάδι γᾷ φῶς ἐθρέψατ᾽ ἐμέ Βυτροθ μέγα φῶς Μοπκ  λ- 
λάδος μὲ φῶς Νάᾶυοκ | φάος μ᾽ ἐθϑρέψαϑ᾽ ᾿Ελλάδι ὙΥ 61] 1600 ὦ λαμ- 
παδοῦχος ΜΟΙΚ 1607 ροϑὺ φέγγος Θριπθίοῃ δ]. ποα χοροὶ 1886. ρα 
Ὀιπαογ | ὡς ἕτερον Μοηῖϊ | ἕτερον ἀο]οῦ Ἠδτίθμηρ' 1809 ἰὼ ἰώ Τρῃ1- 
Θθη186 οοηὐππεῦ ΝὥθοΚκ 

1610 ἰὼ ἰώ αἀα]οὺ οὖ 1510---1620 ροϑὺ 1486 ὑγϑηϑρομιῦ Πατγίαηρ 
1618 φκόμαισί τ᾽ ἀμφὶ» βαλομέναν Ἡρητηᾶηη  βαλομέναν ΜαεγκΙδπηά, 
βαλουμέναν Ἠατίυηρ' 1618 58α. δηίθ βαλομέναν οὗ ροϑῦ ϑεᾶς ἰδοσπδθ 
ΒΙρτιδ Ῥομὺ ΝϑπΟΙς 1614 γε] τε Πθίβίζθ [ βωμὸν φιλαίμονος 1,. θ)1η- 
ἀονῇ, βωμόν γ᾽ αἵἴμονος Βοΐπο, βωμὸν αἵμονος οἴη απ. θιπαονῇ, βωμὸν 
ἔτι δαίμονος Μοπὶς, βωμὸν δ᾽ αἵμονος Ἠδππῖρ  ϑεᾶς ἀ6]6ὺ ΜοΟΙΚ 
1610 διανοῦσαν ἘΠ οίδΙτα, ἀνθοῦσαν Μυβρτανθ, τέγγουσαν 8 00005, χρανοῦ- 
σαν ΜοΙΚ | εὐφυῆ γε ΜδΙΚΙαμα | τε ἀο]οὺ Βούμθ 1611 δηύθ σφαγεῖ- 
σαν ΟΒΟΥΙΘΙη θα ΘΧχοι 1556. ραύαῦ Νὅθποῖκ [ ΡῖῸ σφαγεῖσαν βΒθῃὐθη θη 
σπεῦδε δὲ πρὸς τὸ δέον τοαυϊγὺ Ηδιτάδηη | ἐπισφαγεῖσαν Ἠδτίαηρ, σφα- 
γεῖσαν ἀο]οῦ ιπάον 1011 54. πατρῷαι παγαὶ ἨΘΙΤηΒΠΗ 1518 5α. 
οὐ δρόσοι παγᾶν πατρῷαι μένουσί ο΄, ἀλλὰ χέρνιβες ΜοκΚ 1619 γογθὰ 
Ἵν ϑέλων Ἰτηϊογροϊαύα ρΡαΐαὺ ΠΙπαουῖ 1619 5ᾳ. ὡς στόλος στρατός 
τ΄. ᾿Ιλίου πρὸς πόλιν μολεῖται, ΠΕ 

1699 κληΐσωμεν "άρτεμιν, οὐρανίαν ἄνασσαν, ὡς ἐπ᾽ εὐτυχεῖ πότμῳ, 

Ἰδοῦηδιη ἀθίποθρθ βὐαύαθηβ, Ηδυύαπσ [ ϑεῶν ἀο]οὺ Βοίμθ, αα] δηΐθδ 
ϑείαν Ῥτοροβαθγαῦ | ἄναυθον μάκαιραν ὟΝ 61] 189: τῶ πἀυνεβευτούτμννν 
Ἠθυτηδηη 163 5αᾳ. εἰς γᾶν Φρυγῶν, Ἑλλάνων ΘΘΙΆ]6Υ 1521 καὶ 
ψολόεντα Ο. αογδιη, ἔοτύ. αἱματόεντα ν68] χαἱματόεντα  νούβϑαχση ἀο]θὺ 
Μοικ 1628 τ᾽ ἐν λόγχαις ΒοΙΠ6 1628- -1681 δός τ᾽ ᾿“γαμέμνονα 
λόγχαις Ἑλλάδι κχλεινότατον στέφανον, κλέος ἀείμνηστον ἀμφιϑεῖναι 
Μομκ 1629 ᾿Ελλάσι ΜαεγκΙαπα 
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1680 δὸς ἀοΙοὺ ϑοία]ον 1 κάρα γ᾽ ἐὸν ΜαγΚΙαπά, κρᾶϑ᾽ ἑὸν ΘΙ]6. 
1681 ἀείμναστον ΜΑΙκΚΙαπα  παποὸ νουύβατη ἤποιη [Ὡθα]ὰ 6 Ἰαγ]ρΙ θα 6 
ξαΐϊδθο αὐ γαῦαν δι ομθηδύθιη 182. -Ιδὅ8 οχοθρίο νϑύϑὰ 1δῦθ ὑπθῦυγ 
Μαύμῖαθ (182 .---1689 βΒουναῦὺ Νάιοκ, 182 -- 1760 ΥΥ 61]) 1680 μῶν 
μοι. Ῥυΐηχ | ἥκοις ϑ'οΔΠΠΡῸ. 1580 5ᾳ. ἀδ]ού, Οοηνααῦύ 1688 δεινὰ] 
κεδνὰ ΥΥ 61] 

1642 γνώμη] μνήμη Μαγκὶαπα 
1δῦ0 προῆκεν Πιπαονῖ, παρῆγεν ὟΝ 61] 1ὅῦ4 καὶ γῆς ἁπάσης ᾿Ελ- 

λάδος προσφάγματα Ἠθγπδπη | νϑύϑαμῃ ἀο]οὺ Βούπθ 1686 ἄγοντα σ᾽ 
“. Β. ἨαδεΣ 1δῦ8 νόστου ΠΘΙ5Κκ6, πόρου ΠοῦτΘΘ [ τσύχοιτξ] κυροῖτε 
ὙΥ61] 189 πρὸς ταῦτα μὴ χροός τις ᾿Αργείων ἐμοῦ ϑίγῃ" παρέξω κτὲ. 
Ἠδτύυπρ' 1689 54. ἀο]οῦ Βούμο 

1660 σφαγῇ παρέξω, ἩΪΒ5] νΘΥΒῸΒ ΒΡΌΙΙΙΒ 510, Φ8 0008 [1ὅ61 χλύων] 
λεὼς ΤδοοῦΒ 1561---16017 Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις, εἰς κανοῦν χρυσήλατον 

οὔϑηκαν, ὀξὺ... σπάσας ἔξωϑε κολεῶν κρᾶτ᾽ ἀνέστρεψεν κόρης Βοίῃθ, 
Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις κρᾶτ᾽ ἀνέστεψεν κόρης (οοίοτῖΒ. 4616 018) Υ10681}1 
1666 σχάσας ΤιΟΌΘοΚ 1601 ἔξωϑε κολεῶν Ῥίθογβοη, κολεῶν ἐρυστὸν 
Ὑ106111, ἕουῦ. ὀλαῖσι κρύψας  νϑηϑαϊῃ αοθ]οὺ ΦὩ0005 1508 ὄπλοις δ᾽ ὁ 
Πηλέως, Ῥοϑῦ Πδᾶθο Ἰδοῦηϑιη βὑαύπθηβ, 611 [| βωμοῦ Ἠθαΐῃ 1508 56. 
ἀρ]οῦ γι 1609 ἔφραξε Βοίῃθ 

1510 ὦ ϑηροχτόν᾽ ἴάρτεμις Διός Ῥούβοι, ὦ δῖ᾽ "Ἄρτεμις ϑηροχτόνε 
ΕΡῬΘΥ 1612 ϑῦμα τοῦϑ'᾽ ὅ σοι ῬοΟΙΒΟΙ 1018 στρατός τ᾽ ᾿4χαιῶν 
κοινὸς (ἀϑρόος ΥΥ 611) ᾿ἀγαμέμνων τ᾽ ἄναξ Μανκαπα, ὁμοῦ στρατός τ᾽ 
᾿Δχαιὸς ᾿Ζγαμέμνων τ᾽ ἄναξ Βοίμο 1617 εἰς τὴν δ᾽ Υγ8] εἰς τήνδ᾽ 
Βοίμῃθ 118 λαβὼν δέ γ᾽ ἱερεὺς φάσγανόν τ᾽ ἐπεύξατο Βοίμο | Κάλχας 
δὲ Ὑ16111 | ἀπήρξατο ΥΥ 61] 1679 ἵνα πλήξειέ νιν γτϑρυσϊαῦ Μαικίδπα, 
ἵν᾽ ἂν πλήξειέ νιν οοπϊοῖῦ Εγαχταῦ, ἴνα πλήξειεν εὖ αγθγοτιθ, ἵν᾽ εὖ 
πλήξειέ νυν Ἠθγτηϑηπ 

1680 ἄλγος δ᾽ ἐμὴν οὐ μικρὸν εἰσήει φρένα Βούπο | ἐμοὶ δέ γ᾽ 
ΠΘΙβιθ [ ἄλγος] ἄχος Μυβργαᾶνθ | ἐμοὶ δ᾽ ἐσήει τ᾽ ἄλγος (ἐσήειν ἄλγος 
Οοθοῦ) οὐ μικρὸν φρενί Ἡρηηδηη ἐμοὶ δ᾽ ἐγίγνετ᾽ ἄλγος οὐ μικρὸν 
φρενί ιῦ [| φρένα ΒᾶγποΒ [ γϑύϑατη θοῦ Ὑ]ΟΚΘΗΘΟΥ 1581 κἄστη 
γΔΙοκοηδον ἦν ἄφνως ὁρᾶν Ὁ. Α. ὙΥΑΙΌοτο, ἦν ὁρᾶν ἄφνω ὙΥ61] 
1082 πληγῆς σαφῶς γὰρ πᾶς τις ἤσϑετο κτύπον ΔΊΑ | ἂν] οὖν ΒοίῃΠθο, 
εὖ ἨδΙηδηη 1688 οἴδαμεν οΟἸτη Νϑαοκ 1ῦ84 βοᾷ δ᾽ ἱερός Ῥοτ- 
580) [ ἐβόησε δ᾽ ἱερεύς, πᾶς δ᾽ Βοίμπθο, βοᾷ δ᾽ ὅ ϑ᾽ ἱερεύς, πᾶς δ᾽ Ηοι- 
τηϑημῃ, βοᾷ δὲ Κάλχας, πᾶς δ᾽ ἘρσροΥ, βοᾷ δ᾽ ἄρ᾽ ἱερεύς, πᾶς δ᾽ ὟΥ 61] 
1686 οὗ γε πίστις μηδ᾽ ὁρωμένου παρῆν Ῥογβοῃ 1688 ϑέαν] φύσιν 
ΟἸττη 01] 188 5α. διαπρεπής 8᾽, ἧς αἵματι ὃ βωμὸς ἄρδην τῆς ϑεᾶς 
ἐρραίνετο Ἡδγήδηῃ, διαπρεπής 9᾽, ἧς αἵματι ἐρραίνετ᾽ ἄρδην βωμὸς 
(ἀγραίας) ϑεοῦ ἨργνοΥάθῃ 1089 ἧς αἴματ᾽ ἄρδην βωμὸν ἔρραινεν 
ϑεοῦ Βοίμθ, ἧς αἷμα βωμὸν δανϑὲν ἦρδε τῆς ϑεοῦ Μ. ΑἸοχαπᾶτθ | 
ἔχραινε δ᾽ αἷμα βωμὸν Μαοη]ο | γοήβαπι ἀο]οὺ Μαικ]απᾶ 

1692 ὁρᾶτε δὴ τήνδε ϑυσίαν, ἣν ἡ ϑεὸς ΗΘαΐπ | τήνδε ῥυσίαν ὅ6- 
ταῦθ 108 1692 54. ὁρᾶτε τήνδε βωμίαν, ἣν ἡ ϑεὸς προύϑηκε ϑυσίαν, 
ἔλαφον οὐρεσιδοόμον Μυβρτᾶνα (ἔλαφον ὀριδρόμον πέλας Ἠθηηδηη), 
«(λαοί 8᾽)», ὁρᾶτε βωμίαν ἣν ἡ ϑεὸς προύϑηκε ϑυσίαν, τήνδ᾽ ἔλαφον 
ὀρειδρόμον ΥΩ] 1598 βωμίαν, ὀρειδρόμον νεβρόν ἘρροεΙ 1694 ταύ- 
την γὰρ ἀντὶ τῆς Ἠδηνογάθμῃ, τϑα ]βΒΊνγ 6115 ταύτην ἀμοιβὴν τῆς | ἀλλάσ- 
σεται ὟΩῚ] 190 τοῦϑ᾽ ἡδέως τ᾽ ἐδέχετο Βοίμο, ἡ δ᾽ ὡς ἐδέξατ᾽ αὐτό 
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Ἡδυτηθηῃ ἡδέως] ἵλεως Ἐσρθθυ | τὲ τοῦτ᾽ ] τ᾿ ἄπουν᾽ ὟΥ 61] | ἔδεκτο Βπαθὺ 
(ἐδέξατο πλοῦν τ᾽ οὔριον ῬΊΘΙΒΟΠ), ἐδέχετο καὶ πλοῦν οὔριον Μαικ]απᾶ, 
ἐδέξατ᾽ οὔριόν τε πλοῦν ΕἸΤΗΠΑΡΟΥ ἵλεώς τε ϑῦμ᾽ ἐδέξατ᾽ οὔριόν τε 
πλοῦν ϑθιρ1:6 105 1697 τ᾽] πρὸς Ἠθητηδηη | ̓ Ιλίου ᾽πὶ πέργαμα ὅϑριηϊ- 
ἴθ ]ο8 1698 54. (αἴρει. . χωρεῖ ῬΙΘυθ0η) 1899 δεῖ γὰρ ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ 
ΘΟΔΠσοΥ, ὥστε δεῖ τῇδ᾽ ἡμέρᾳ Ῥαροτῦ, δεῖ γὰρ ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ γ6] ὡς 
δέον τῇδ᾽ ἡμέρᾳ ΜαγκΙίαπα, ἡμέρας ὡς τῆσδε δεῖ Μυβργᾶνθ, ὥς γε δεῖ 
τῇδ᾽ ἡμέρᾳ Τιοηἰηρ;, ἡμέσιν τῇδ᾽ ὥς γε δεῖ Μαϊμῖαθ, ἡμέρᾳ γ᾽ ὡς τῇδε 
δεῖ Ἠρυηδππ, ὡς ἂν αὐτῆμαρ δέον ΒρρθΥ, τηϑ]]θιη δεῖ δὲ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

1004 πέμπει δέ μ᾽ ᾿Ζγαμέμνων φράσαι τέ σοι τάδε Ἡρητήδηη |΄4γα- 
μέμνων]} βασιλεὺς ΝΥ̓́ΩΙ] | μ᾽ ὧδε Βοίμθ 1006 λέγειν] κόρην Τιοηὐϊπηρ,, 
κόρη ὟΝ 61} 1006 χὠς Ηργνθγάθῃ | σχήσει τὸ δόξαν Πδαοποηβύθιη 
1007 παρὼν δὲ καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ὁρῶν λέγω {τόδε ν6] γύναι Ηρητηδηῃ | 
κἀγὼ παρών τε ΝΟ] 1608 ἀπέπτατο ῬΆ]ΟΥ, ἀπέπτετο Ὑιῦ6}}} 1609 
λύπας δ᾽ ἀφαιροῦ Βοίμθ | λύπην ν6] λύπας Ἡδητηδπη | λύπης ἀφίει ὙΥ611| 
λύπης ἀφεμένη σῷ πόσει αποποηβύθίη [ σϑύβαχῃ ἀο]οὺ ἘΠΤΉΒΙΘΥ 

1610 ἀπροσδόκητα δὴ (τοι Ἠθητηδηη, γὰρ ΕΥ̓ γα) βροτοῖς ΒΥΘΙΩΙ 
1011 5ᾳ. φιλοῦσιν: ὡς ἦμαρ τόδε παῖδα βλέπουσαν καὶ ϑανοῦσαν εἶδε 

σήν Βοίπο, φιλοῦσι: παῖδα γὰρ τόδε ϑανοῦσαν ἦμαρ καὶ βλέπουσαν εἶδε 
σήν ιΐχ, φιλοῦσι᾽ παῖδ᾽ ὡς εἶδε σὴν ϑανοῦσαν ἦμαρ καὶ βλέπουσαν αὖ 
τόδε ὟΝ 61] 1012 ϑανοῦσαν ἠδὲ ξῶσαν εἶδε παῖδα σήν 1.611 | βλέ- 
πουσαν αὖ πάλιν ΝΥ 61} 1018 ὡς ταῦτ᾽ ἀκούσασ᾽ ἥδομαι τὸν ἄγγελον 
Βοίπο, ὡς ἡδονάς τοι ταῦτ᾽ ἄκουσον ἀγγέλου ΝΥ 611] | ἥδομαι τοιαῦτ᾽ ΕῚΧ 
1014 ζῶν δ᾽ ἐν ϑεοῖσιν ἐσόμενον φράξου τέκος ὟΥ͂ 61] 1016 ὦ παῖ, 

- 
3 

ϑεῶν τοῦ κλέμμα σὺ γέγονας Μαγκίαπα, ὦ παῖ, τοῦ κλέμμα. ϑεῶν γέγο- 
νας Ἡριγηδημ, ὦ παῖ, ϑεῶν του χλέμμ᾽ ὡς “γέγονας Ῥα]θυ, ὦ παῖ, γέγο- 
νάς του ΠΣ ϑεῶν; ὟΝ 61] 1601 5βαα. ὦ παῖ, τοῦ κλέμμα (γ6] κλέμ- 
ματαὴὶ ϑεῶν γέγονας: Σὲ σὲ προσείπω; πῶς δ᾽ οὔ; μύϑους παραμυϑ εἴς 
σϑαι φῶ τούσδε μάτην, ὡς παυσαίμαν πένϑους λυγροῦ; ΧΟ. καὶ μὴν 
αὐτὸς τάδ᾽ ἔχων φράξειν στείχει, σοι ἄναξ ᾿“ἀγαμέμνων Βοίαε 1616 πῶς 
καὶ φῶ γ6] πῶς δὴ φῶ Μεγκὶαπα 1010 5α. πῶς σε προσείπω; πῶς 
δ᾽ ἂν φῶ μὴ παραμυϑεῖσϑαι τοιούσδε μάτην μύϑους Ἠρθγητηδημῃ, πῶς σε 
προσείπω; πῶς δέ μὲ μύϑους παραμυϑεῖσϑαι τούσδε μάτην φῶ ΕἾτη- 
ἨΔΡοΥ, πῶς φῶ; πῶς δ᾽ οὔ; πῶς σὲ προσείπω; παραμυϑεῖσϑαι τούσδε 
μάταιον μύϑους ῬΑΙΘΥ 1017 τούσδε μάτην] τούσδ᾽ ἄλλως ΥΥ͂ 61] | ἔογύ. 
υὐὐάοις 1617 54. παραμυϑεῖσϑαί μὲ μάτην μύϑους ὡς σοῦ παυσαίμην 
πένϑους Βδπομθηβίθιη 1019 ἄναξ ἀο]οὺ Μαευκδπηᾶ 1619 5η4ᾳ. καὶ 
μὴν ὅδε δή σοι ἄναξ στείχει, τούσδ᾽ αὐτὸς ἔχων φράξειν μύϑους ᾽4γα- 
μέμνων Ηθητηδηῃ, καὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ τούσδ᾽ αὐτὸς ἔχων στείχει σοι φρά- 
ξειν μύϑους ὙΥ αἱΐ, καὶ μὴν ᾿Ζγαμέμνων σοι, στείχει φράξειν τούσδ᾽ αὐτὸς 
μύϑους ἩΣΑΝΝ δτὰ 

1621 γύναι ἀδ]οὺ Ναθοῖϊ,, ἕνεκ᾽ ἀ6]οῦ Βαῦπθθ 1628 μόσχον νεογενῆ 
Ἠδυτήϑηη, μόσχον εὐγενῆ Ῥογβοῃ, νεοσσὸν εὐγενῆ 6] 1626 ΚΑ. καὶ 
γένοιτο σοὶ καλῶς ΒοίΒθ | γένοιτό τοι ΥΩ] 1602786α. χαίρων μοι γῆν 
ἴκου Φρυγίαν, χαίρων δ᾽ ἐπάνηκ᾽, ᾿4τρείδη, ἑλὼν σκῦλα τὰ κάλλιστ᾽ ἀπὸ 
Τροίας Βοίῃα, χαίρων μὲν ἱκοῦ γαῖαν, ᾿ἀτρείδη, Φρυγίαν, χαίρων ἐπά- 
νηλὲ δ᾽ ἑλὼν κάλλιστα σκῦλ᾽ ἀπὸ Τροίας Ἠθδιτηᾶηθπ 1629 κάλλιστά μοι 
τὰ σκῦλ᾽ ἀπὸ Τροίας ἑλών ΜαγκΙαπα, κάλλιστά μοι σκῦλ᾽ ἑλὼν Τροίας 
ἄπο ΝΥ 61] 
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